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FILTRO BLINDAGUA:
TECNOLOGIA EXCLUSIVA 

COM RESULTADOS
ÚNICOS.

A MAHLE Metal Leve criou o filtro BLINDAGUA para proteger os motores do desgaste causado pela água no 

diesel. Seu exclusivo sistema de dupla filtragem separa os contaminantes e concentra as gotas de água no 

primeiro estágio. Assim, as gotas são separadas com bem mais eficiência na fase seguinte. Os resultados não 

têm comparação: essa tecnologia separa até três vezes mais água que os sistemas convencionais, reduzindo 

custos de manutenção. www.mahle-aftermarket.com



FILTRO BLINDAGUA:
TECNOLOGIA EXCLUSIVA 

COM RESULTADOS
ÚNICOS.

A MAHLE Metal Leve criou o filtro BLINDAGUA para proteger os motores do desgaste causado pela água no 

diesel. Seu exclusivo sistema de dupla filtragem separa os contaminantes e concentra as gotas de água no 

primeiro estágio. Assim, as gotas são separadas com bem mais eficiência na fase seguinte. Os resultados não 

têm comparação: essa tecnologia separa até três vezes mais água que os sistemas convencionais, reduzindo 

custos de manutenção. www.mahle-aftermarket.com



Renato Giannini, presidente da 
Andap – Associação Nacional dos 
Distribuidores de Autopeças
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o Como o tempo tem passado rápido! Quando percebemos 

já estamos em mais uma edição do tradicional Seminário 

da Reposição Automotiva. Novamente o setor se reúne para 

conhecer as tendências dos mercados nacional e internacional 

e seus impactos no dia a dia do trabalho e em todos os elos 

da cadeia do mercado de reposição.

Este ano o seminário terá novo formato e lança a Expo 

Day, exposição de produtos e serviços que acontece 

simultaneamente ao evento, aproveitando a grande 

quantidade de circulação de convidados. A proposta é 

aprimorar ainda mais o já consagrado seminário, trazendo 

ainda mais atratividade ao principal evento do setor de 

reposição automotiva. Esperamos que todos aproveitem!

Nesta edição da revista, a matéria de capa trata da 

adversidade nas empresas que contam com colaboradores 

de todas as idades e como superar as diferenças e criar um 

ambiente produtivo com o convívio de várias gerações, um 

desafio interessante e que pode ser muito enriquecedor e 

construtivo sob vários pontos de vista, mas principalmente 

para o crescimento profissional.

A Entrevista é com José Lopes, diretor da Unidade de 

Negócios ZF Services Aftermarket América do Sul, empresa 

líder global em driveline e tecnologia de chassis.

O executivo fala do momento atual da empresa no Brasil 

e sua atuação no mercado de reposição com serviços de 

manufatura para transmissões de veículos comerciais. Vale 

a pena conferir! Até breve!

Boa leitura!  

SEMINÁRIO TRAZ INOVAÇÕES COM 
    EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
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Confiança
em Velas

As Velas de ignição Delphi contam 
com a tecnologia exclusiva Blue 
Power. Um revestimento especial 
de Zinco-Níquel que aumenta a 
proteção contra corrosão.
Estão disponíveis em 4 versões: 
D-Power, Yttrium, Iridium e 
Platinum, com 1, 2 ou 3 eletrodos 
de acordo com a aplicação.
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Conheça a ferramenta de busca e catálogo online 
responsável por revolucionar a atuação da DPK 
no canal digital.

Código de fábrica ou código interno, fi ltro por modelo, ape-
lido ou tipo de produto. Um sistema digital capaz de reunir, 
fi ltrar e fornecer informações sobre peças automotivas. Tudo 
isso online, e vinculado a DPK, distribuidora de autopeças e 
acessórios consolidada no mercado.

“Simples e intuitivo, ele reúne milhares de informações auto-
motivas para atender às necessidades de busca pela peça 
certa”, comenta o diretor da empresa, Armando Diniz. “Além 
da busca simples, pelo nome do produto, a ferramenta tam-
bém encontra os itens de outras formas, abreviadas ou por 
meio de código.”

KDAPEÇA, SEU ESTOQUE A UM CLIQUE!

Armando Diniz, Diretor de Negócios DPK

Uma boa ideia, no momento certo
Após muitos testes e pesquisas, os executivos da DPK chegaram à conclusão de que o mercado automobilístico ne-
cessitava de um sistema de busca de produtos diferente, com informação de qualidade. Isso foi cerca de dois anos 
atrás, momento em que surgiu o DPKNet, ferramenta instalável, que funcionava como um catálogo.

“Foi aí que decidimos investir mais e melhor, para desenvolver um projeto inovador, que permitiria mais velocidade de 
informação, além de atualizações instantâneas e um estoque completo na palma da mão do cliente”, explica Arman-
do. “O KDaPeça é referência no setor automobilístico, principalmente em relação a qualidade de informação. Oferece 
também imagens e aplicações do produto, um diferencial fundamental.” Atualmente, a ferramenta tem cerca de oito mil 
visitantes únicos e mais de 35 mil consultas por dia.

Catálogo competitivo e atualizado
São mais de 353 marcas de peças, 110 mil SKUs (Unidades de Controle de Estoque), 90 mil fotos, além das fi chas 
técnicas, vídeos, catálogos e códigos originais (OEM) da maioria dos produtos. Estão disponíveis peças para 126 
montadoras, 6.500 veículos em seis categorias, além das informações técnicas referentes à calibragem, medidas de 

alinhamento e outros. A ferramenta funciona 24 horas 
por dia.

“Nosso principal objetivo é tornar o KDaPeça a pri-
meira opção de consultas do segmento. Visando isso, 
estamos em processo de expansão incluindo novos 
serviços na ferramenta”, fi naliza o executivo.
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Em entrevista exclusiva 
à revista Mercado 

Automotivo, João Lopes, 
diretor da Unidade de 

Negócios ZF Services 
Aftermarket América 

do Sul, fala sobre os 
investimentos da empresa 

em tecnologias voltadas 
ao futuro da mobilidade.  

Confira a seguir:

INOVAÇÃO EM MARCHA

Revista Mercado Automotivo – 

A ZF tem investido na condu-

ção automatizada. Por quê?

João Lopes - Na visão da ZF, o 

futuro da mobilidade é a con-

dução autônoma com sistemas 

eletrificados, sem emissões e 

zero acidentes. O conceito “Ver, 

Pensar e Agir” da ZF vai total-

mente de encontro à mobilida-

de do amanhã e está embasado 

nas tecnologias que permitem 

aos veículos de passeio, co-

merciais e fora de estrada ter 

competências para identificar 

as situações do entorno (ver), 

inteligência para buscar so-

luções (pensar) e capacidade 

para tomar ações de forma 

automatizada (agir). Tais capa-

cidades são possíveis graças 

às tecnologias como câmeras, 

sensores, radares, atuadores, 

processadores e softwares de 

gestão que atuam de forma 

integrada e conectada. Para 

este desenvolvimento, a ZF in-

vestiu em aquisições e partici-

pações além de parcerias com 

diversas companhias do setor 

automotivo e tecnológico.

Em paralelo ao “Ver, Pensar 

e Agir”, a ZF adotou o “Vision 

Zero”, um programa que tem 

guiado a companhia em seus 

desenvolvimentos e que tem 

como objetivo zerar os aciden-

tes de trânsito e emissões de 

poluentes incluindo, além da 

condução autônoma, sistemas 

e dispositivos de segurança 

ativa e passiva.

RMA – É possível já pensar 

em uma condução 100% autô-

noma de um veículo?

JL - Sim, já podemos pensar 

Entrevista 
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em um cenário como esse e a 

ZF está caminhando fortemen-

te para se firmar como uma 

fornecedora de tecnologia que 

viabiliza a condução autônoma. 

Já fizemos veículos protótipos 

com testes bem-sucedidos em 

que veículos tanto de passeio 

como comerciais pesados 

de forma autônoma freiam e 

executam manobras evasivas 

para desviar de obstáculos e 

evitar acidentes.

Porém, a condução autônoma 

não será o primeiro passo a se 

viabilizar mas sim a assistência 

ao condutor. Recentemente 

mostramos tecnologias para 

automóveis que monitoram a 

atenção do motorista, evitam 

que ele entre na contramão em 

avenidas ou estradas, e que 

também assumem o comando 

do veículo para sair da estrada 

de forma autônoma e segura. 

A condução totalmente au-

tônoma não depende apenas 

do veículo, mas também da 

construção de infraestrutura 

de suporte e deverá vir numa 

segunda onda.

RMA – Que análise o senhor 
faz dos investimentos em 
tecnologias promovidos pelo 
setor automotivo brasileiro, 
de forma geral?

JL - Certamente as empresas 

têm dedicado mais esforços 

e atenção aos investimentos 

em tecnologias para o setor 

automotivo. É notória a evolu-

ção que tivemos nos últimos 

tempos. A ZF é, por excelência, 

uma empresa de tecnologia. Por 

isso, investimos todos os anos 

em pesquisa e desenvolvimento 

de novos produtos e soluções. 

A última cifra para investimento 

nesta área foi de 2 bilhões de 

euros em 2016.

Na América do Sul, o reflexo 

desses aportes veio por meio de 

lançamentos e anúncios de na-

cionalizações de produtos. No 

primeiro semestre de 2017, lan-

çamos uma nova transmissão 

de seis marchas para comerciais 

leves, a 6S-480. Em 2016 tivemos 

o anúncio da nacionalização 

da transmissão 9AS Ecotronic, 

uma transmissão automatizada 

para veículos pesados de nove 

marchas, e da TraXon, transmis-

são automatizada de 12 ou 16 

marchas, que deve chegar ao 

Brasil brevemente.

Existem produtos que não são 

fabricados na América do Sul, 

mas equipam veículos que, 

produzidos aqui ou importados, 

rodam nas estradas brasilei-

ras. É o caso da mais famosa 

transmissão automática para 

veículos de passeio, a 8HP que 

equipa a picape VW Amarok e 

também uma série de veículos 

de marcas como BMW, Audi, 

Jaguar, Jeep, Land Rover, etc.

Na área de Aftermarket, o 

investimento foca no desen-

volvimento de novos itens para 

atender a diversidade da frota 

circulante. Neste ano, como 

anunciamos na última Auto-

mec, apresentamos uma exten-

são da linha de embreagens 

novas e remanufaturadas para 

veículos comerciais pesados e 

para a linha asiática de veículos 

de passeio, novas linhas TRW 

de bombas de direção e sapatas 

de freio, um complemento de 

portfólio para mecanismos de 

direção e suspensão nas mais 

diversas aplicações, entre elas 

Palio, Gol, HB20, Honda Civic, 

Corolla, Hilux, S10 e Amarok. 

Na linha pesada de componen-

tes de transmissões lançamos 

componentes para Iveco Daily 

6S-480.

Por último, vale destacar os 

investimentos voltados para 

o Aftermarket. Para oferecer-

mos o melhor atendimento ao 

cliente, inauguramos neste ano 

o nosso novo Centro de Distri-

buição, localizado em Itu, SP. 

Nele, concentramos todas as 

nossas operações administra-

tivas e logísticas com mais de 

16 mil posições de estoque. Ou 

seja, são 21 mil m² que abrigam 

itens das marcas ZF, SACHS, 

LEMFÖRDER e TRW para aten-

der da melhor forma todos os 

parceiros de negócios.

RMA – Gostaria que falasse 
sobre o Openmatics. O que 
significa e como funciona?

JL - O Openmatics é uma tecno-

logia da ZF voltada para a ges-

tão de frotas. Trata-se de uma 

www. re v i s t ame rc adoau tomo t i vo . com .b r
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plataforma de telemática aberta 

que permite monitoramento 

detalhado com rastreamento e 

informações sobre condução. 

Pode ser utilizado no gerencia-

mento de frotas de diferentes 

marcas e tipos de veículos, 

fornecendo informações em 

tempo real sobre velocidade, 

localização/rastreamento, além 

de diagnósticos como leitura 

do código de falhas à distân-

cia, topografia, mapas de calor, 

quais regiões existe maior 

consumo de combustível e 

até mesmo informações sobre 

acessórios, como acendimento 

de faróis, colocação de cinto de 

segurança ou acionamento do 

ar-condicionado ou do limpador 

de para-brisas, remotamente. 

Tudo de forma individual por 

veículo e, ao mesmo tempo, 

criando padrões da frota total 

para comparativos.

Além de coletar e analisar os 

dados, o Openmatics possui 

o Driver Feedback, que en-

via alertas visuais e sonoros 

em tempo real ao motorista 

sobre sua forma de condução 

como frenagens bruscas e 

acelerações desnecessárias. 

Dessa forma, ele pode ajus-

tar o modo de condução para 

que obtenha maior eficiência 

durante o trajeto.

Por ser uma plataforma aberta, 

o frotista pode customizá-la 

conforme suas necessidades. 

Ou seja, existem mais de 40 

aplicativos disponíveis para 

download com funcionalidades 

distintas e que colaboram para 

tornar o gerenciamento mais 

preciso e eficaz. Além disso, 

é possível que o usuário crie 

o seu próprio app, que fica 

sujeito à aprovação por parte 

dos técnicos da ZF e que pode 

ser disponibilizado aos demais 

usuários ou mantido restrito.

Entre os benefícios pela sua 

utilização estão a economia de 

combustível, aumento de segu-

rança do motorista e da carga, 

redução de custos de seguro e 

manutenção, redução de tempo 

de parada dos veículos em ofi-

cinas, entre outros. Por meio do 

deTAGtive, uma etiqueta eletrô-

nica, é possível fazer inclusive o 

monitoramento da carga.

RMA – O investimento em tec-

nologias que complementam 

e atendem as novas deman-

das dos consumidores é uma 

estratégia da ZF para adap-

tar-se a essas mudanças?

JL - Certamente, temos que 

antecipar as mudanças de 

mercado e de comportamento 

dos consumidores. Buscamos 

estar vários passos à frente 

analisando as megatendências 

mundiais. A inovação faz parte 

do DNA da empresa. A ZF 

sempre busca ser uma forne-

cedora de sistemas e soluções 

tecnológicas para a mobilida-

de, incluindo produtos, servi-

ços e softwares.

A empresa vem se transforman-

do em uma referência no que 

diz respeito ao futuro da mobili-

dade, investindo fortemente em 

novas parcerias para criar fun-

ções avançadas. Nossos investi-

mentos incluíram, por exemplo, 

assumir participação de 40% 

na Ibeo, desenvolvedora de 

tecnologia LIDAR. Anunciamos 

também a colaboração com a 

Nvidia para lançar no mercado 

o ProAI, a primeira unidade de 

controle eletrônico do mundo 

com inteligência artificial. Além 

disso, adquirimos uma cota 

de 45% na Astyx, fabricante 

de radares de ultrafrequência, 

e, mais recentemente, firma-

mos parceria com a Faurecia, 

especializada em interiores 

de veículos, para produzir o 

cockpit do futuro com ênfase 

na segurança, e com a Hella, 

para cooperação em tecnologia 

de sensor, especialmente para 

sistemas de câmera dianteira, 

imagem e sistemas de radar. 

As equipes de pré-engenharia 

da ZF estão projetando radares 

de alta resolução e buscando 

formas de combiná-los com a 

tecnologia de laser para obter 

uma representação tridimensio-

nal do entorno do veículo.

Esses investimentos mostram 

como a ZF tem trabalhado 

incansavelmente, buscando 

parcerias e desenvolvendo 

soluções e tecnologias para os 

veículos do futuro. 

Entrevista                
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do brasilA MAIS QUERIDA

“

”

Dna. Maria e 
Sr. Geraldo Queiroz
Fundadores e sócios da 
Mecânica GMT - Manaus | AM

 brasil
 brasil

Sr. Geraldo Queiroz 
Fundador e sócio da Mecânica GMT - Manaus | AM

Sou proprietário da GMT Centro Automotivo, 
juntamente com minha esposa e filhos, é uma 
empresa familiar com premissas audaciosas. Nosso objetivo 
é torná-la uma referência de alto padrão de qualidade em Manaus. 
Para isso, investimos em infraestrutura, novos equipamentos, em um 
laboratório de diagnóstico e, claro, escolhemos apenas peças de primeira linha. 
Os produtos Spicer atendem totalmente à nossa premissa de trabalho, com qualidade 
inquestionável.

facebook.com/SpicerBrasil youtube.com/SpicerBrasil

Fundador e sócio da Mecânica GMT - Manaus | AM

www.spicer.com.br0800-727-7012sac@spicer.com.br



Novos Mercados
BNDES passa a oferecer linha de crédito para pequenas empresas 

atuarem na China; mercado automotivo pode se beneficiar

Em visita à China nos primeiros dias de setembro, o 
presidente Michel Temer anunciou uma medida que 
poderá beneficiar o mercado automotivo brasileiro 
a médio prazo. O chefe do executivo informou que 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) passou a fornecer uma linha de crédito 
de R$ 20 bilhões para que pequenas e médias empre-
sas brasileiras atuem no mercado chinês.

O objetivo é incentivar empresários do Brasil, ainda 
que de empresas de pequeno porte, a incluir o mer-
cado chinês em seus próximos negócios. O próprio 
presidente recordou que a China é o maior parceiro 
comercial do Brasil e tem sido importante fonte de 
investimentos. É preciso, portanto, que outros setores 
brasileiros passem a enxergar os chineses como possí-
veis parceiros comerciais.

“Queremos naturalmente as grandes empresas, mas 

sabemos do significado, do valor do emprego que as 

pequenas e médias empresas também podem gerar”, 

afirmou Temer. O presidente disse ainda que as em-

presas que já estão instaladas no Brasil “sabem que 

têm condições de prosperar” e prometeu trabalhar para 

“melhorar ainda mais” o ambiente de negócios.

A medida pode ser especialmente importante para 

empresas do mercado automotivo brasileiro. Trata-se 

de uma forma de diversificar os negócios, buscando 

um país que, tradicionalmente, tem visto o Brasil como 

fornecedor apenas de commodities. É interesse brasi-

leiro, portanto, agregar valor aos produtos comercializa-

dos com os chineses, e o setor automotivo pode repre-

sentar importante papel nesta mudança de cenários.
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O discurso de Temer é otimista e busca “vender” o 
mercado chinês como importante destino de produ-
tos brasileiros. Suas falas também estão pautadas na 
estratégia de diversificação do conteúdo vendido 
aos chineses, de modo a tornar as exportações bra-
sileiras mais sólidas.

“Tenho a mais absoluta convicção, pelos encontros que 
tive nesses dois dias aqui na China, com as autoridades 
que gentilmente nos receberam, que a China continu-
ará ao lado do Brasil neste momento em que voltamos 
para o trilho do desenvolvimento. Sei que os empresá-
rios chineses são e seguirão sendo grandes parceiros 
nessa empreitada”, afirmou o presidente, preocupado 
também em seguir atraindo investimentos chineses 
para solo brasileiro.

“Nós temos, agora, um novo modelo para conces-
sões e privatizações. É um modelo mais previsível 
e mais racional, que fortalece a segurança jurídica. 
Porque nenhum empresário aplica ou quer aplicar 
se não obtiver a segurança jurídica para o seu in-
vestimento”, completou.

Setor automotivo em recuperação

Além das notícias a respeito do fomento da exportação 
de produtos brasileiros para a China, o mercado auto-
motivo do país foi informado também sobre o processo 
de recuperação do setor neste momento. Dados pro-
venientes de levantamento da Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) reve-
laram que a venda de veículos novos cresceu 10,59% em 
agosto na comparação com o mesmo período de 2016.

Ainda que nos últimos anos o setor não tenha apresen-
tado níveis satisfatórios, um crescimento de 10% em 
um cenário de comparação anual é, de fato, significa-
tivo. Especialmente quando se trata de um índice que 
apresentava constantes quedas nos últimos semestres, 
devido à retração no poder de consumo dos brasileiros 
desde 2010.

No total, em agosto deste ano foram comercializadas 
305.221 unidades, bem acima das 275.994 registradas 
no mesmo período de 2016. Um dos resultados mais 
expressivos provém das vendas de automóveis, que 
registraram alta de 21,43% em agosto, também no ce-
nário de comparação anual. No acumulado de janeiro a 

julho, o segmento obteve aumento de 6,71% em relação 
ao mesmo período de 2016.

O melhor resultado, no entanto, coube ao segmento de 
ônibus, que venderam 30,41% a mais de veículos novos 
em agosto. O “problema” deste segmento, todavia, está 
relacionado à mesma questão que faz os empresários 
do setor automotivo ainda olharem com cautela para o 
setor, de forma geral. Quando se leva em consideração 
o acumulado nos primeiros sete meses de 2017, o seg-
mento de ônibus ainda apresenta retração em relação 
ao mesmo período de 2016: -5,38%.

O resultado é especialmente negativo se levarmos em 
consideração que os números de 2016 já eram baixos. 
Dessa forma, ainda que pontualmente determinado 
segmento tenha registrado desempenho positivo, a 
análise macro revela que os números ainda estão abai-
xo do que fora obtido nos últimos anos.

É preciso considerar, por exemplo, que o resulta-
do da venda de veículos no acumulado de 2017 (de 
janeiro a julho) ainda registrou queda de 2,99% na 
comparação com o mesmo período de 2016. Ou seja, 
ainda que a situação já tenha começado a mudar de 
forma positiva, os resultados ainda são fortemente 
influenciados pelo momento negativo que o país 
atravessa em sua economia.

Vale destacar também que o segmento de motos, ao 
contrário dos demais, não registrou resultado positivo 
em agosto. O segmento obteve queda de 4,98% nas 
vendas, na comparação com agosto de 2016. A queda 
é ainda mais expressiva no acumulado mensal: -18,77%.

Por estes números é possível concluir que a medida de 
Temer na China é importante para o setor automotivo, 
ainda que não seja direcionada especificamente a ele. 
As vendas de automóveis têm mostrado que o setor 
automotivo, como um todo, vem se recuperando aos 
poucos. Ocorre, no entanto, que essa recuperação é 
lenta e uma das formas de se precaver contra meses e 
anos negativos é diversificar os negócios. O mercado 
chinês tem potencial para receber novos produtos bra-
sileiros e cabe agora às pequenas e médias empresas 
dedicarem-se a expandir suas vendas para um país 
que tem mais de 1,3 bilhão de habitantes. 1,3 bilhão 
de consumidores, portanto.

*Com informações da Agência Brasil.
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Opa! A frase do título não tem relação com o 
infame hábito da carteirada, tão comum em 

nosso país. Nesta newsletter, quero tratar da re-
lação entre quem emite e quem recebe a mensa-
gem na publicidade brasileira.

Entre fevereiro e abril, o Instituto Locomotiva 
entrevistou 3 mil pessoas e obteve um dado 
preocupante, inclusive divulgado pelo Valor 
Econômico: 67% dos consumidores brasileiros, 
mais que dois terços do total, não se reconhecem 
nos comerciais de TV.

Em 2016, os anunciantes investiram R$ 130 
bilhões em propaganda nessa mídia. Portanto, 
presumimos que R$ 87 bilhões, o equivalente a 
dois terços do total, tenham sido desperdiçados 
por erros de abordagem na comunicação.

Dos 155 milhões de brasileiros com poder de com-
pra, 103 milhões encontram na publicidade um país 
diferente daquele que vivem na realidade cotidiana.

“A principal razão é que não se sen-
tem representados em sua diversidade so-
cial, étnica e cultural”, explica meu sócio 
Renato Meirelles, presidente do Locomotiva. 
Marcelo Tas, head de inovação e nosso novo sócio 
no instituto, aponta um paradigma ultrapassado. 
“As réguas que mediam comportamento e iden-
tidade no século 20 não servem mais; no entanto, 
ainda são utilizadas”, avalia.

Os anunciantes, em sua visão, não aprende-
ram a lidar com um público que, em grande parte, 
aprendeu a interagir com o mercado.

A pesquisa mostra que as pessoas valorizam, 
sim, preço e qualidade, mas buscam marcas com 
as quais possam, de alguma forma, dialogar. O 
consumo depende, portanto, de identificação.

Há um exemplo relevante nesse divórcio entre 
emissor e receptor. Os negros representam hoje 

54% da população e constituem um mercado de 
consumo de R$ 1,5 trilhão por ano.

O estudo mostra que hoje há 27 milhões de ne-
gros economicamente ativos que desejam mobiliar 
a casa, 11 milhões de olho em um aparelho de TV 
e 10 milhões planejando comprar um refrigerador.

Diante da TV, no entanto, apenas 6% dos negros 
encontram nas peças publicitárias situações e am-
bientes que reproduzam seu modo de pensar e viver.

Se existe dissonância entre a publicidade 
e o público, cabe prestar atenção ao perfil dos 
responsáveis pela definição das campanhas. O 
típico profissional de propaganda é um homem 
branco, de classe média, um tipo equivalente a 
8% da população.

“Para mudar esse panorama é preciso que mais 
negros e mulheres ocupem espaços de decisão, 
no processo criativo, no marketing e no board das 
empresas”, afirma Meirelles.

Como head de estratégia e sócio do Locomotiva, 
tenho trabalhado para que nossos estudos aju-
dem o cliente final e também as agências a testar 
novas fórmulas de comunicação.

Precisamos determinar quais são as mudanças 
em curso na sociedade brasileira e integrar recursos 
e ferramentas para captar essa complexidade. Como 
diz o Tas, a solução é o “aprendizado compartilhado”.

O Locomotiva pretende, hoje, avançar além do 
diagnóstico, oferecendo ao mercado também prog-
nósticos. É um trabalho fundamental para se ade-
quar a comunicação das marcas, aprimorar produtos 
e lubrificar a corrente que move a roda da economia.

Na próxima newsletter, voltaremos a tratar des-
te fascinante assunto.

E você, caro leitor: já sabe com quem está fa-
lando? Reflita sobre esta questão.

Afinal, a teoria, na prática, funciona!!

Carlos Júlio é professor, palestrante, empresário e escritor. 
Leia mais artigos do Magia da Gestão. Siga @profcarlosjulio no twitter e seja fã no Facebook.

Você sabe com quem está falando?

Carlos Júlio 
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Foi-se o tempo em que ape-
nas as megaempresas e 
corporações apresentavam 

quadros de funcionários diversifi-
cados no que diz respeito às fai-
xas etárias dos colaboradores. Por 
diferentes motivos, o Brasil chega 
em 2017 com um cenário no qual 
empresas de diversos setores 
têm convivido com a pluralidade 
de funcionários. Dessa forma, en-
caram tanto o lado positivo quan-
to as dificuldades impostas por 
quadros heterogêneos formados 
por colaboradores recém-forma-
dos, outros prestes a se aposen-
tar e também por aqueles cujo 
perfil já não mais condiz com o 
que se via em suas faixas etárias 
há 30 ou 40 anos.

Companhias de diferentes 
tamanhos deparam-se hoje 
com quadros de colaboradores 
nos quais a hierarquia não se 
traduz na idade de cada um. Se 
anteriormente, décadas atrás, 
identificar o grande chefe de 
uma empresa era algo quase 
automático – bastava encontrar 
o funcionário com mais idade –, 
atualmente tal processo deman-
da maior conhecimento da estru-
tura da companhia.

São vários os motivos que le-
varam a esta mudança significa-
tiva na estrutura das empresas. 
Jovens com formação mais quali-
ficada, maior rotatividade de fun-
cionários, aumento da “vida útil” 
do trabalhador e gestões mais 
descentralizadas são os princi-

pais responsáveis por mudar a 
forma e a estrutura do quadro de 
funcionários atual.

Pesquisas recentes indicam 
que o jovem brasileiro tem 
demorado mais para deixar a 
casa dos pais. Dados do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística), por exemplo, re-
velam que, entre 2002 e 2012, 
o índice de jovens adultos, en-
tre 25 e 34 anos, vivendo com 
os pais, passou de 20,5% para 
24,3%. Ou seja, praticamente um 
em cada quatro jovens brasilei-
ros ainda mora com os pais. O 
Instituto apontou ainda que es-
ses jovens têm quase um ano de 
estudo a mais do que a média 
para a idade: 10,8 anos contra 
9,9 anos de estudos.

Tempos modernos
Com mudanças significativas, empresas precisam aprender a conviver 
com nova hierarquia etária em seus quadros de funcionários

Materia de Capa 
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Ainda que uma série de fato-
res possa ser apontada como cau-
sa para este cenário, é a crise eco-
nômica que o Brasil atravessa e a 
opção por dedicar-se (e investir) 
nos estudos que melhor explica 
a opção dos jovens por morarem 
com os pais até os 30, 35 anos.

Ao optar por continuar na 
casa dos pais, o jovem acaba 
investindo o capital que econo-
miza dessa forma em sua própria 
educação. Recorrem a cursos de 
pós-graduação, segunda gradu-
ação, MBA, cursos de idiomas, 
mestrados e até doutorados. 
Consequentemente, o nível de 
especialização que anteriormen-
te atingiam aos 40, passam a al-
cançar aos 25. Chegam, portanto, 
ao mercado de trabalho mais 
qualificados e passam a ocupar 
cargos mais altos em menos tem-
po de carreira. Assim, deixou de 
ser raro o fato de alguém, aos 28, 
30, 35 anos, liderar uma equipe 
de colaboradores cuja idade mé-
dia é de 40, 45 anos.

Mudança importante ocor-
reu também na questão da ro-
tatividade dos funcionários nas 
empresas. Antigamente, o mais 
comum, mesmo em empresas 
privadas, era que o funcionário 
evoluísse dentro da companhia, 
ascendendo de cargo de forma 
natural no quadro de colaborado-
res. Essa evolução coincidia natu-
ralmente com o envelhecimento 
do funcionário e o mais comum, 
portanto, era que os mais velhos 
chefiassem os mais novos, num 
processo estável e previsível.

Isso mudou sensivelmente. 
Quem trabalha com jovens, en-
tre 18 e 25 anos, frequentemente 
identifica a ansiedade e a inquie-
tação típicas da chamada geração 

Y. São trabalhadores ambiciosos, 
inquietos e com um conhecimen-
to mais diversificado, pautado 
pelo interesse em mais áreas e 
atividades. Ao mesmo tempo, 
são jovens com dificuldade de 
concentrar-se em uma tarefa 
específica, com facilidade para 
dispersar-se e, muitas vezes, com 
dificuldades para aceitar ordens 
e críticas. Como a inquietação é 
maior e mais frequente, é comum 
que essa geração “pule” de em-
prego em emprego, raramente fi-
cando mais do que 3, 4 anos em 
cada empresa.

Essa rotatividade maior impli-
ca em duas consequências princi-
pais para o mercado de trabalho 
brasileiro. Em primeiro lugar, as 
lideranças tornam-se mais flexí-
veis e dinâmicas, já que a própria 
ideia de equipe ganha um con-
torno muito mais volátil. Nessa 
busca incessante por melhores 
oportunidades, esses jovens por 
vezes conseguem alcançar cargos 
mais expressivos em um perío-
do de tempo menor. O cenário, 
entretanto, traz todos os desafios 
inerentes às responsabilidades 
adquiridas e os jovens dessa ge-
ração, em muitos casos, têm ex-
trema dificuldade para liderar e 
gerir uma equipe devida à falta 
de experiência e maturidade.

Em segundo lugar, este cená-
rio gera uma estrutura hierárquica 
muito mais frágil. Para segurar os 
jovens talentos, algumas empre-
sas incorrem em promoções e 
elevação nos cargos destes fun-
cionários, que ascendem a posi-
ções de chefia. Novamente, sem 
experiência e maturidade em al-
guns pontos, a decisão pode se 
tornar decepcionante, fragilizan-
do, inclusive, a própria estrutura 
hierárquica das empresas.

Importante citar também que, 
em uma evolução noticiada em 
todo o mundo, o trabalhador tem 
tido uma “vida útil” no mercado 
muito maior do que antigamente. 
Embora vagas de trabalho para 
a chamada terceira idade ainda 
sejam incipientes, o trabalhador 
brasileiro passou a ficar mais tem-
po na vida ativa. E a situação não 
tende a regredir (do ponto de 
vista de anos trabalhados), espe-
cialmente se levarmos em consi-
deração a reforma previdenciária 
do governo federal.

A conta é simples. Na iniciati-
va privada, a idade e o “tempo de 
casa” dos funcionários deixaram 
de ser os únicos fatores para de-
terminar a evolução na hierarquia 
da empresa. Logo, se não há car-
gos de chefia para todos e as pes-
soas estão ficando cada vez mais 
tempo no mercado de trabalho, 
é possível concluir que, cada vez 
mais, teremos equipes lideradas 
por pessoas mais jovens que a 
média do grupo.

Todas essas características in-
correm em algo que é tanto causa 
quanto consequência dessa mu-
dança na estrutura do quadro de 
funcionários de uma empresa: a 
gestão descentralizada. Neste 
caso, novamente se vê uma di-
ferença importante entre o que 
ocorreu há 30, 40 anos e o que 
acontece hoje.

Não se trata de dizer que 
tudo mudou. No entanto, fato é 
que anteriormente a hierarquia 
de uma empresa seguia de for-
ma clara e organizada a estrutura 
de uma pirâmide. A evolução dos 
que estavam embaixo era natural, 
desde que motivada por mérito 
e que, obviamente, respeitasse 
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o fato de que nem todos alcan-
çariam os cargos mais desejados.

Hoje, a situação é outra. A es-
trutura da pirâmide ainda é mui-
to utilizada em diversos setores, 
mas em boa parte das empresas 
a hierarquia passou a respeitar 
muito mais uma ordem horizontal 
do que vertical. Não significa que 
não existam mais chefes. O que 
ocorre, no entanto, é que boa par-
te das decisões passou a ser ado-
tada de outra forma, respeitando 
e considerando também aqueles 
que estão logo abaixo na hierar-
quia. Na prática, muitos desses 
que poderiam estar abaixo, aca-
bam se igualando no cotidiano e 
atuando lado a lado dos líderes 
e gestores. As decisões e estra-
tégias passaram a ser muito mais 
colegiadas do que impositivas.

O lado bom dessa mudança é 
que isso incentiva sensivelmen-
te a formação de novos líderes 
e de profissionais que buscam 
sempre pensar e trabalhar junto 
ao outro, chegando a decisões 
que respeitem a pluralidade de 
opiniões e estratégias.

Como lidar com o novo cenário?

Essas mudanças na estrutura 
hierárquica das empresas trazem 
uma série de desafios a todos 
os colaboradores. Hoje, mais do 
que nunca, as companhias de-
vem estar atentas para absorver 
o que de melhor pode oferecer 
cada faixa etária, explorando as 
virtudes e auxiliando a superar 
as dificuldades inerentes de 
cada época da vida.

Nesse sentido, é muito impor-
tante que toda e qualquer deci-
são relativa à promoção de algum 
funcionário, independentemente 
de sua idade, seja algo discutido 

e debatido pela direção da em-
presa. Ou seja, não deve em hi-
pótese alguma ser uma decisão 
impulsiva, adotada em razão da 
vontade de um ou de outro.

Além disso, é muito impor-
tante que as empresas se pre-
ocupem em formar novas lide-
ranças. Novamente, não se trata 
da idade que o funcionário tem. 
O importante aqui é que exista 
uma cultura de formação de líde-
res na companhia, de modo que 
todo e qualquer talento possa ser 
orientado e seguido de perto por 
alguém que já ocupa o cargo de 
chefia. Trata-se, de fato, de um 
treinamento a ser feito a médio e 
talvez longo prazos, de modo que 
o colaborador possa se preparar 
adequadamente para as respon-
sabilidades e desafios ligados à 
nova função. Quanto mais esse 
processo for respeitado, menor 
será o risco de a empresa levar 
à sua diretoria alguém que ainda 
não está preparado para a função. 
Erros como esse não geram pre-
juízo apenas ao funcionário, mas 
também causa desmotivação em 
boa parte do quadro de trabalho, 
já que o caminho para a evolução 
profissional não se mostra claro.

Importante ressaltar que cada 
idade trará vantagens e desvan-
tagens para os colaboradores em 
suas carreiras. Não se trata aqui 
de desconsiderar o que é dito 
pelos mais jovens e acatar tudo 
o que é proferido pelos mais ve-
lhos. Se em sua empresa o qua-
dro de funcionários é diversifica-
do quanto à faixa etária, incentive 
a troca de ideias e experiências. 
Promova encontros, debates, 
sessões de brainstorm, de modo 
que todos possam participar em 
algum momento, contribuindo a 
partir das próprias experiências 

e conhecimentos. Certamente, 
todos terão algo a acrescentar.

Não deixe também de valori-
zar a estrutura hierárquica cons-
truída por sua empresa. Ainda 
que tal cenário seja mais volátil 
atualmente do que era há 30 ou 
40 anos, é importante valorizar 
aqueles que chegaram por es-
forço próprio a cargos de chefia e 
gestão e incentivar aqueles que 
almejam ascender na carreira. 
Deixe sempre claro aos seus fun-
cionários que o mais importante 
para crescer na empresa é o esfor-
ço e o mérito de cada um, e não 
simplesmente a idade ou o “tem-
po de casa” que cada um tem.

De fato, o que se percebe 
hoje em dia é que há muito mais 
vantagens do que desvantagens 
em contar com uma equipe plu-
ral e diversificada, sob todos os 
aspectos. Diante da ampla gama 
de áreas e segmentos possíveis 
de atuação, contar com profissio-
nais com histórias de vida e de 
carreira tão distintas pode ser 
um importante diferencial para 
sua empresa. No fim, pode sim-
plesmente ser o “fiel da balança” 
entre as marcas que passam incó-
lumes pela crise e as outras que 
acabam sucumbindo.

Independentemente da es-
trutura que adotar no quadro 
de funcionários de sua em-
presa, é importantíssimo sa-
lientar que o respeito a todo e 
qualquer funcionário deve ser 
primordial no cotidiano de tra-
balho. Não importa a idade, a 
experiência ou a formação de 
cada um, e sim o respeito que 
deve ser ministrado a todo e 
qualquer funcionário.

Materia de Capa 

22





Unidades

2017 2016 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

AGO
A

JUL
B

JAN-AGO
C

AGO
D

JAN-AGO
E

A/B A/D C/E

Total 193.057 164.043 1.265.271 159.599 1.161.842 17,7 21,0 8,9

Veículos leves 186.840 158.404 1.227.882 154.150 1.119.829 18,0 21,2 9,6

Automóveis 164.715 137.981 1.073.031 130.265 965.805 19,4 26,4 11,1

Comerciais leves 22.125 20.423 154.851 23.885 154.024 8,3 -7,4 0,5

Caminhões 4.659 4.397 29.692 4.235 33.418 6,0 10,0 -11,1

Semileves 150 190 1.119 184 1.227 -21,1 -18,5 -8,8

Leves 1.037 1.076 7.107 1.228 8.993 -3,6 -15,6 -21,0

Médios 385 438 2.617 359 2.914 7,2 21,0 -10,2

Semipesados 1.395 1.139 8.053 1.202 9.688 22,5 16,1 -16,9

Pesados 1.692 1.554 10.796 1.262 10.596 8,9 34,1 1,9

Ônibus 1.558 1.242 7.697 1.214 8.595 25,4 28,3 -10,4

Mil 
unid.

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO

2014 247,8 212,3 201,0 243,6 240,6 216,7 242,2 223,2 244,6 254,5 246,8 307,9 2.881,0

2015 208,1 154,9 196,9 183,8 180,3 179,6 189,9 173,9 167,7 162,1 166,9 190,5 2.154,6

2016 130,2 125,1 153,2 141,6 145,6 149,4 157,4 160,2 139,0 141,0 158,3 179,2 1.780,2

2017 131,1 121,9 169,3 140,3 175,4 175,2 164,0 193,1

Fonte: Renavam/Denatran.

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS

Em agosto, o licenciamento de autoveículos novos nacionais recuperou-se da queda verificada em julho.  
Dessa forma, o índice mensal apresentou variação positiva de 17,7%, enquanto a comparação entre os meses de 
agosto de 2017 e de 2016 registrou alta de 21%. Os veículos leves seguem como principais responsáveis tanto 
pelo bom desempenho mensal quanto pelo acumulado de janeiro a agosto, enquanto o segmento de caminhões 
não vem desempenhando números positivos. Nos ônibus, a variação mensal é positiva em agosto, embora no 
acumulado dos primeiros oito meses de 2017 o desempenho não tenha sido bom.

Números do Setor 
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Unidades

2017 2016 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

AGO
A

JUL
B

JAN/AGO
C

AGO
D

JAN/AGO
E

A/B A/D C/E

Total 260.349 225.518 1.749.145 178.704 1.394.181 15,4 45,7 25,5

Veículos leves 250.234 216.279 1.683.797 172.029 1.340.306 15,7 45,5 25,6

Automóveis 218.585 188.509 1.467.117 146.921 1.141.103 16,0 48,8 28,6

Comerciais leves 31.649 27.770 216.680 25.108 199.203 14,0 26,1 8,8

Caminhões 7.923 6.936 50.880 5.211 41.537 14,2 52,0 22,5

Semileves 268 202 1.697 201 1.749 32,7 33,3 -3,0

Leves 1.294 1.426 9.728 1.389 10.987 -9,3 -6,8 -11,5

Médios 807 646 4.414 173 2.597 24,9 366,5 70,0

Semipesados 2.380 1.958 15.678 1.422 11.711 21,6 67,4 33,9

Pesados 3.174 2.704 19.363 2.026 14.493 17,4 56,7 33,6

Ônibus (Chassis) 2.192 2.303 14.468 1.464 12.338 -4,8 49,7 17,3

Rodoviário 337 398 3.464 409 3.387 -15,3 -17,6 2,3

Urbano 1.855 1.905 11.004 1.055 8.951 -2,6 75,8 22,9

Mil 
unid.

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO

2014 237,3 281,6 272,8 277,1 281,4 215,9 252,7 264,6 300,8 293,3 264,8 204,0 3.146,4

2015 205,3 206,4 255,9 220,3 213,8 188,2 224,1 217,8 174,6 205,1 175,1 142,8 2.429,4

2016 148,7 144,2 198,8 171,5 177,2 184,5 190,6 178,7 170,3 175,7 216,3 200,9 2.157,4

2017 174,1 200,4 235,4 189,5 237,1 212,3 224,8 260,3

Fonte: Renavam/Denatran.

PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
No cenário de produção de autoveículos montados, os principais números derivam do comparativo entre agosto 
de 2017 e o mesmo período de 2016. Nessa comparação, o aumento neste ano foi de 45,7%. Apesar disso, o acumu-
lado dos primeiros oito meses do ano também registra um ótimo resultado, com aumento de 25,5%. Impressiona 
a produção de caminhões no segmento médio na comparação com o mês de agosto de 2016: alta de 366,5%.
O índice influenciou diretamente no cenário que considera o acumulado de janeiro a agosto:
70% a mais neste ano de 2017.

www. re v i s t ame rc adoau tomo t i vo . com .b r

25



A Dayco oferece soluções para você 
aproveitar a potência máxima do seu veículo.
As mangueiras de arrefecimento Dayco são 
produzidas nos padrões de segurança e 
qualidade original.MANGUEIRAS DE ARREFECIMENTO DAYCO

PARA O CORAÇÃO DE SEU VEÍCULO,

Malha especial de alta resistência 
eletroquímica, suportando maior 
pressão em qualquer situação de 
trabalho.

Acabamento reforçado 
para suportar o torque das 
abraçadeiras e travas pelo melhor 
custo/benefício do mercado.

Conexões em silicone de alto 
desempenho, resistente à 
temperatura e Ozônio.

LANÇAMENTO

A Dayco é a marca que você confi a.

PARA O CORAÇÃO DE SEU VEÍCULO,

dayco-anuncio-mangueiras-41X27.indd   1 09/05/2017   23:07:56



A Dayco oferece soluções para você 
aproveitar a potência máxima do seu veículo.
As mangueiras de arrefecimento Dayco são 
produzidas nos padrões de segurança e 
qualidade original.MANGUEIRAS DE ARREFECIMENTO DAYCO

PARA O CORAÇÃO DE SEU VEÍCULO,

Malha especial de alta resistência 
eletroquímica, suportando maior 
pressão em qualquer situação de 
trabalho.

Acabamento reforçado 
para suportar o torque das 
abraçadeiras e travas pelo melhor 
custo/benefício do mercado.

Conexões em silicone de alto 
desempenho, resistente à 
temperatura e Ozônio.

LANÇAMENTO

A Dayco é a marca que você confi a.

PARA O CORAÇÃO DE SEU VEÍCULO,

dayco-anuncio-mangueiras-41X27.indd   1 09/05/2017   23:07:56



Chegou às livrarias brasileiras em agosto uma obra 
que procura abordar uma importante transição 

para aqueles que precisam lidar com o consumidor. 

Em Marketing 4.0: do tradicional ao digital (R$ 50, 

171 páginas, Editora Sextante), o professor Philip 

Kotler discorre sobre as mudanças que atingiram 

diretamente o marketing nos últimos anos, fazendo 

com que aqueles que estudam o assunto passassem 

a se referir a este novo cenário como Marketing 4.0.

Auxiliado por outros dois autores – Hermawan 

Kartajaya e Iwan Setiawan – Kotler explica que o 

4.0 representa o marketing digital, que chega para 

substituir o marketing tradicional feito até então. 

Para isso, o autor aborda como a conectividade atual 

alterou radicalmente o modo como vivemos. Mais 

do que isso, o professor ensina como entender os 

caminhos do consumidor na era digital, adotando um 

conjunto novo de métricas e práticas de marketing.

Kotler sabe do que está falando e é por isso que 

a leitura se torna imprescindível para quem lida com 

consumidores. O professor foge do lugar comum e 

usa uma linguagem simples para expor todos os 

conceitos, que poderiam tornar a leitura difícil para 

aqueles não tão habituados ao assunto e todas as 

suas nuances.

Kotler é professor de Marketing na Kellogg 

School of Management da Northwestern University, 

Novos tempos
Livro discorre sobre a passagem do 
marketing tradicional para o digital e 
aponta caminhos para o mercado
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em Illinois (Estados Unidos). Doutor em Economia 

pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), 

Kotler é considerado pelo prestigiado The Wall 

Street Journal um dos 10 pensadores mais influentes 

da área de negócios. Além disso, é autor de mais de 

50 obras traduzidas para mais de 20 idiomas.

“Em essência, Marketing 4.0 descreve um apro-

fundamento e uma ampliação do marketing centrado 

no ser humano para cobrir cada aspecto da jornada 

do cliente”, define o autor no livro. Kotler explica 

que as tecnologias que estamos vendo agora não 

são novas, mas vêm convergindo nos últimos anos. 

De acordo com ele, o impacto coletivo dessa conver-

gência tem afetado muito as práticas de marketing 

em todo o mundo.

“Novas tendências estão emergindo disso: a eco-

nomia ‘compartilhada’, a economia do ‘agora’, inte-

gração onicanal, marketing de conteúdo, CRM social 

e muitas outras coisas. Acreditamos que a conver-

gência tecnológica acabará levando à convergência 

entre o marketing digital e o marketing tradicional. 

Em um mundo altamente tecnológico, as pessoas an-

seiam por um envolvimento profundo. Quanto mais 

sociais somos, mais queremos coisas feitas sob me-

dida para nós. Respaldado pela análise de big data 

(coleta, processamento e análise de megadados), os 

produtos tornam-se mais personalizados e os servi-

ços, mais pessoais. Na economia digital, o segredo é 

alavancar esses paradoxos”, afirma o autor no livro.

Kotler escreve que a grande premissa do livro é 

que o marketing deve se adaptar à natureza mutável 

dos caminhos do consumidor na economia digital. 

Dessa forma, a função dos profissionais que atuam 

com marketing é guiar os clientes por sua jornada, 

desde o estágio de assimilação até se tornarem de-

fensores da marca.

Ainda hoje, o marketing é muitas vezes negligen-

ciado por diversas empresas, independentemente 

do tamanho que têm. Isso porque boa parte dos 

gestores acaba considerando o investimento em 

marketing como algo supérfluo. Sem utilizar as mé-

tricas adequadas, muitas empresas não conseguem 

quantificar os resultados obtidos e com isso não en-

tendem os benefícios gerados pelo marketing.

Investir em marketing faz as empresas se apro-

ximarem dos clientes, entendendo de forma qua-

lificada os anseios e as motivações daqueles que 

compram seus produtos. Informação é poder e 

quanto mais se sabe a respeito do perfil do mer-

cado que atende, mais habilitada estará a empresa 

para crescer e atravessar momentos de crise sem 

grandes percalços.

Dividido em três partes, o livro aborda em deter-

minado momento como os profissionais de marke-

ting podem aumentar a produtividade ao entender 

os caminhos do consumidor na era digital. “[A segun-

da parte do livro] apresenta um conjunto novo de 

métricas de marketing e toda uma nova maneira de 

ver nossas práticas de marketing. Também mergu-

lharemos fundo em diversos setores-chave e apren-

deremos como aplicar as ideias de Marketing 4.0 

nesses setores”, escreve Kotler, que aborda também 

as principais táticas de Marketing 4.0.

“Começamos pelo marketing centrado no ser 

humano, que procura humanizar as marcas com 

atributos semelhantes aos de homens e mulhe-

res. Exploramos então o marketing de conteúdo 

de modo aprofundado, a fim de gerar conversas 

entre clientes. Além disso, também descrevemos 

como profissionais de marketing podem implantar 

o marketing onicanal para aumentar as vendas. Por 

último, examinamos o conceito de engajamento do 

cliente na era digital”, completa.

O livro de Kotler pode ser recomendado ob-

viamente para profissionais que lidam “apenas” 

com marketing. No entanto, a leitura é extrema-

mente válida para aqueles que precisam orientar 

suas empresas em relação aos próximos inves-

timentos e também aos próximos passos envol-

vendo a produção, as vendas e a distribuição nos 

mercados de acordo com o perfil de cada público. 

Vale a leitura!

Cultura                
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Pesquisa Conjuntural do Comércio      Varejista do Estado de São Paulo

Variação sobre mesmo mês do ano anterior Variação acumulada no ano

Atividade
Faturamento

real*
Abr-17/Abr-16

(%)
Acumulado no 

ano (%)
Acumulado  

12 meses (%) fev-17 (%) mar-17 (%) abr-17 (%) fev-17 (%) mar-17 (%) abr-17 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 970.138 -1,4 8,8 8,1 13,0 8,9 -1,4 14,2 12,3 8,8 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 5.126.947 -1,3 4,1 0,3 -8,6 6,4 1,3 5,7 5,9 4,1

Capital
Autopeças e acessórios 330.309 11,7 21,5 15,8 32,7 18,0 11,7 28,9 24,9 21,5

Capital
Concessionárias de veículos 2.172.637 -2,8 1,7 -1,5 -13,5 4,0 -2,8 2,6 3,1 1,7

ABCD
Autopeças e acessórios 51.769 6,1 26,7 30,7 43,9 16,2 6,1 43,4 33,8 26,7

ABCD
Concessionárias de veículos 336.790 -1,4 1,2 0,2 -7,4 0,6 -1,4 2,8 2,0 1,2

Araçatuba
Autopeças e acessórios 26.605 -13,3 -3,7 -1,3 15,9 -3,9 -13,3 1,5 -0,5 -3,7

Araçatuba
Concessionárias de veículos 48.769 3,8 5,5 -4,4 -0,4 -1,4 3,8 10,1 6,0 5,5

Araraquara
Autopeças e acessórios 30.109 -15,7 4,7 0,0 12,9 19,1 -15,7 8,6 12,1 4,7

Araraquara
Concessionárias de veículos 141.669 -0,4 6,8 4,6 -1,7 6,6 -0,4 10,7 9,2 6,8

Bauru
Autopeças e acessórios 45.830 -15,2 -6,8 1,8 -9,5 -2,5 -15,2 -4,5 -3,8 -6,8

Bauru
Concessionárias de veículos 152.366 -3,2 0,0 -0,2 -11,8 9,3 -3,2 -3,5 1,0 0,0

Campinas
Autopeças e acessórios 112.052 -1,5 3,1 3,9 -4,3 12,8 -1,5 0,0 4,6 3,1

Campinas
Concessionárias de veículos 577.109 2,1 7,5 -1,6 -2,7 15,4 2,1 5,9 9,3 7,5

Guarulhos
Autopeças e acessórios 39.235 -3,1 -2,7 1,6 -12,3 -1,0 -3,1 -3,4 -2,5 -2,7

Guarulhos
Concessionárias de veículos 106.462 3,0 5,8 0,5 -2,3 8,1 3,0 5,9 6,7 5,8

Jundiaí
Autopeças e acessórios 41.134 -3,9 -5,6 -7,0 -12,5 0,8 -3,9 -10,0 -6,2 -5,6

Jundiaí
Concessionárias de veículos 209.481 -4,1 1,9 5,2 -6,6 -0,3 -4,1 6,5 4,0 1,9

Litoral
Autopeças e acessórios 35.753 0,5 19,2 23,3 34,5 7,0 0,5 37,5 25,8 19,2

Litoral
Concessionárias de veículos 168.464 4,2 21,9 12,9 -4,1 20,2 4,2 32,3 27,8 21,9

Marília
Autopeças e acessórios 44.835 8,4 28,3 15,5 50,7 13,5 8,4 48,3 34,8 28,3

Marília
Concessionárias de veículos 63.674 5,1 7,4 1,3 -15,5 -0,2 5,1 12,5 8,1 7,4

Osasco
Autopeças e acessórios 19.240 -0,1 2,2 3,9 -11,5 -1,0 -0,1 5,0 2,9 2,2

Osasco
Concessionárias de veículos 133.248 5,0 7,4 3,4 -9,3 3,5 5,0 11,0 8,2 7,4

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 12.439 -17,5 -12,8 -9,1 -23,0 -0,6 -17,5 -16,6 -11,2 -12,8 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 54.178 -4,2 -0,6 -3,7 -13,4 8,5 -4,2 -3,7 0,5 -0,6

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 84.044 -20,5 -3,9 -2,0 -0,6 1,6 -20,5 3,7 2,9 -3,9 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 331.755 0,9 7,9 5,3 -1,2 6,2 0,9 12,5 10,2 7,9

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 32.832 -12,4 -6,6 -5,8 -6,2 -11,0 -12,4 -0,3 -4,6 -6,6 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 137.500 -0,8 3,2 -1,9 -7,1 9,2 -8,0 5,7 7,0 3,2

Sorocaba
Autopeças e acessórios 34.272 0,6 3,7 5,7 -0,1 9,6 0,6 2,1 4,7 3,7

Sorocaba
Concessionárias de veículos 229.794 -9,1 0,7 -2,4 -7,2 5,7 -9,1 3,1 4,0 0,7

Taubaté
Autopeças e acessórios 29.681 -10,1 0,9 6,9 6,8 -1,7 -10,1 8,0 4,5 0,9

Taubaté
Concessionárias de veículos 263.050 5,9 11,6 5,0 1,7 14,2 5,9 13,0 13,4 11,6

* A preços de Abril/2017– valores em R$ mil

A Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista do Estado de São Paulo tem como objetivo produzir indicadores mensais do 
desempenho do comércio varejista e dos seus vários ramos de atividade em todas as 16 regiões do Estado. A partir de dados do 

faturamento bruto real, as informações produzidas pela pesquisa permitem mensurar, tanto em número índice quanto em R$ bilhões, 
e projetar a atividade econômica geral de curto prazo, dado que o consumo é o indicador mais sensível e o que mais rapidamente 
responde às mudanças conjunturais e/ou às medidas de política econômica.
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Pesquisa Conjuntural do Comércio      Varejista do Estado de São Paulo

Variação sobre mesmo mês do ano anterior Variação acumulada no ano

Atividade
Faturamento

real*
Abr-17/Abr-16

(%)
Acumulado no 

ano (%)
Acumulado  

12 meses (%) fev-17 (%) mar-17 (%) abr-17 (%) fev-17 (%) mar-17 (%) abr-17 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 970.138 -1,4 8,8 8,1 13,0 8,9 -1,4 14,2 12,3 8,8 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 5.126.947 -1,3 4,1 0,3 -8,6 6,4 1,3 5,7 5,9 4,1

Capital
Autopeças e acessórios 330.309 11,7 21,5 15,8 32,7 18,0 11,7 28,9 24,9 21,5

Capital
Concessionárias de veículos 2.172.637 -2,8 1,7 -1,5 -13,5 4,0 -2,8 2,6 3,1 1,7

ABCD
Autopeças e acessórios 51.769 6,1 26,7 30,7 43,9 16,2 6,1 43,4 33,8 26,7

ABCD
Concessionárias de veículos 336.790 -1,4 1,2 0,2 -7,4 0,6 -1,4 2,8 2,0 1,2

Araçatuba
Autopeças e acessórios 26.605 -13,3 -3,7 -1,3 15,9 -3,9 -13,3 1,5 -0,5 -3,7

Araçatuba
Concessionárias de veículos 48.769 3,8 5,5 -4,4 -0,4 -1,4 3,8 10,1 6,0 5,5

Araraquara
Autopeças e acessórios 30.109 -15,7 4,7 0,0 12,9 19,1 -15,7 8,6 12,1 4,7

Araraquara
Concessionárias de veículos 141.669 -0,4 6,8 4,6 -1,7 6,6 -0,4 10,7 9,2 6,8

Bauru
Autopeças e acessórios 45.830 -15,2 -6,8 1,8 -9,5 -2,5 -15,2 -4,5 -3,8 -6,8

Bauru
Concessionárias de veículos 152.366 -3,2 0,0 -0,2 -11,8 9,3 -3,2 -3,5 1,0 0,0

Campinas
Autopeças e acessórios 112.052 -1,5 3,1 3,9 -4,3 12,8 -1,5 0,0 4,6 3,1

Campinas
Concessionárias de veículos 577.109 2,1 7,5 -1,6 -2,7 15,4 2,1 5,9 9,3 7,5

Guarulhos
Autopeças e acessórios 39.235 -3,1 -2,7 1,6 -12,3 -1,0 -3,1 -3,4 -2,5 -2,7

Guarulhos
Concessionárias de veículos 106.462 3,0 5,8 0,5 -2,3 8,1 3,0 5,9 6,7 5,8

Jundiaí
Autopeças e acessórios 41.134 -3,9 -5,6 -7,0 -12,5 0,8 -3,9 -10,0 -6,2 -5,6

Jundiaí
Concessionárias de veículos 209.481 -4,1 1,9 5,2 -6,6 -0,3 -4,1 6,5 4,0 1,9

Litoral
Autopeças e acessórios 35.753 0,5 19,2 23,3 34,5 7,0 0,5 37,5 25,8 19,2

Litoral
Concessionárias de veículos 168.464 4,2 21,9 12,9 -4,1 20,2 4,2 32,3 27,8 21,9

Marília
Autopeças e acessórios 44.835 8,4 28,3 15,5 50,7 13,5 8,4 48,3 34,8 28,3

Marília
Concessionárias de veículos 63.674 5,1 7,4 1,3 -15,5 -0,2 5,1 12,5 8,1 7,4

Osasco
Autopeças e acessórios 19.240 -0,1 2,2 3,9 -11,5 -1,0 -0,1 5,0 2,9 2,2

Osasco
Concessionárias de veículos 133.248 5,0 7,4 3,4 -9,3 3,5 5,0 11,0 8,2 7,4

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 12.439 -17,5 -12,8 -9,1 -23,0 -0,6 -17,5 -16,6 -11,2 -12,8 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 54.178 -4,2 -0,6 -3,7 -13,4 8,5 -4,2 -3,7 0,5 -0,6

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 84.044 -20,5 -3,9 -2,0 -0,6 1,6 -20,5 3,7 2,9 -3,9 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 331.755 0,9 7,9 5,3 -1,2 6,2 0,9 12,5 10,2 7,9

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 32.832 -12,4 -6,6 -5,8 -6,2 -11,0 -12,4 -0,3 -4,6 -6,6 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 137.500 -0,8 3,2 -1,9 -7,1 9,2 -8,0 5,7 7,0 3,2

Sorocaba
Autopeças e acessórios 34.272 0,6 3,7 5,7 -0,1 9,6 0,6 2,1 4,7 3,7

Sorocaba
Concessionárias de veículos 229.794 -9,1 0,7 -2,4 -7,2 5,7 -9,1 3,1 4,0 0,7

Taubaté
Autopeças e acessórios 29.681 -10,1 0,9 6,9 6,8 -1,7 -10,1 8,0 4,5 0,9

Taubaté
Concessionárias de veículos 263.050 5,9 11,6 5,0 1,7 14,2 5,9 13,0 13,4 11,6

* A preços de Abril/2017– valores em R$ mil
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Há algum tempo fui incumbido de fazer uma 
visita de prospecção de consultoria de processos 
para uma empresa de médio porte. Ao fim da con-
versa, me dei conta de que duas pessoas presen-
tes na sala tinham grau de parentesco direto com 
o principal acionista da empresa.

Lembrando um antigo ditado chinês, fica difícil 
voltar atrás quando uma palavra já foi proferida. 
Na maioria das vezes, fale bem ou mal, a primeira 
impressão é a que fica. Mentes pequenas tendem 
a absorver de forma negativa qualquer observação 
que contrarie seus interesses e sua própria per-
cepção. Apesar da experiência e da habilidade 
no trato com as pessoas, todo cuidado é pouco.

Em meia hora de conversa, o papel do con-
sultor é tentar encontrar as perguntas certas para 
obter as respostas mais próximas da realidade do 
cliente e, assim, poder elaborar um diagnóstico 
preciso. Quanto ao remédio, existem vários tipos 
e dosagens. Na maioria dos casos, depende muito 
do grau de maturidade do cliente, ou seja, muito 
mais do paciente do que do médico.

Depois de trinta e cinco anos bem vividos no 
mundo corporativo, no papel de empregado e no 
papel de consultor, em menos de trinta minutos 
é possível perceber três coisas distintas e impor-
tantes: 1) se o empreendedor conhece ou não a 
sua real necessidade; 2) se quer de fato algum 

O principal desafio do consultor
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Jerônimo Mendes é administrador, 
coach, escritor, professor e palestrante 
com mais de 35 anos de experiência 
profissional em empresas de médio 
e grande portes, especialista em 
Empreendedorismo, Coaching, Gestão 
de Carreira e Negócios.
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otipo de ajuda; 3) se está disposto a abrir mão, pelo 

menos por algum tempo, daquele orgulho típico 
de iniciante, para aceitar ajuda.

Naturalmente, boa parte dos empresários e 
dos empreendedores imagina que é possível mu-
dar posturas de colaboradores, adotar novas fer-
ramentas, substituir pessoas incompatíveis com o 
cargo, melhorar processos etc., entretanto, quan-
do se trata de mudar um pouquinho a si mesmo, 
fica mais difícil.

A questão é muito simples: se alguém precisa 
de ajuda e chama um especialista, deve pres-
supor que, por alguma razão, ele entende um 
pouco mais, pelo menos no assunto para o qual 
foi indicado. No mínimo, quem chamou deve se 
dispor a ouvi-

-lo, filtrar as informações de acordo com os seus 
interesses e, se houver confiança e empatia, de-
cidir pela contratação ou não.

Quem não gosta de ser questionado, não de-
seja repensar alguns modelos mentais, não tem a 
mínima pretensão de mudar, não tem disposição 
para ouvir o ponto de vista alheio e, além de tudo, 
não sabe separar o lado pessoal do profissional, 
nunca poderá depender de consultoria tampouco 
de coach ou de conselheiro.

Em qualquer negócio, o caminho da mudança 
passa por quatro etapas distintas:

Assumir o problema: para isso, é necessário 
reconhecer definitivamente que você precisa de 
ajuda; isso também passa pela questão do autoco-
nhecimento, pois, forças e fraquezas são inerentes 
a todos os seres humanos, não importa a cor, o 
credo, a cultura ou o tamanho da empresa.

Pedir ajuda para quem entende: deixe de 
ser orgulhoso; você prefere arriscar colocando 
o orgulho para atrapalhar ou prefere contar com 
especialistas que, por experiência em casos se-
melhantes, podem ajudá-lo a descobrir o melhor 
caminho? Onde está o menor risco? Encare isso 
como investimento.

Elaborar um plano de ação: entre planejar e 
não planejar, a única diferença é a boa vontade; o 
que não é medido não pode ser controlado; quem 

não sabe para onde vai qualquer lugar serve; acre-
dito que você já está cansado de ouvir isso.

Definir a equipe e entrar em ação: agora que 
você já sabe o que fazer, não queira fazer tudo 
sozinho; até mesmo os grandes especialistas pre-
cisam de ajuda, portanto, defina a equipe e entre 
em ação; planejar é a coisa mais simples do mun-
do; executar é uma arte digna de poucos.

Por alguma razão, acabei excluído do processo 
de consultoria. Talvez por eu ter sido sincero de-
mais ao lembrar o fato de que, nos últimos cinco 
anos, já visitei o patriarca da família várias vezes, 
em diferentes situações e unidades de negócio, 
encaminhei diversas propostas de trabalho, gastei 
horas de aconselhamento e, na sequência, nunca 
obtive retorno.

Digo sempre que o principal desafio do con-
sultor ou mesmo do coach é quebrar a resistência 
que o próprio cliente impõe a si mesmo. Se isso 
não ocorre por livre e espontânea vontade, não se 
arrisque a assumir algo que não depende exclu-
sivamente de você. A consultoria ou mesmo um 
processo de coaching é uma via de mão de dupla, 
deve haver esforços de ambos os lados.

Ser ignorado faz parte do jogo, mas isso não faz 
a menor diferença. Todo mundo evolui a ponto de 
escolher o tipo de cliente que vale a pena atender 
e alguns, definitivamente, não valem um minuto 
da sua atenção nem um pingo da sua inteligência. 
Felizmente, você não tem que agradar a todos.

Pense nisso e empreenda mais e melhor!

www. re v i s t ame rc adoau tomo t i vo . com .b r
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Ao se deparar com um cliente ou um pros-
pect, boa parte dos vendedores mira o 
fechamento da venda, cumprimento de 

metas e outros já pensam até na comissão que 
receberão. Essa visão, entretanto, pode desviá-
-los do principal objetivo da atividade de vendas: 
conquistar a confiança do cliente.

Ressalto ainda outro problema muito comum 
vivenciado por profissionais da área: “Durante 
o contato com o cliente, se concentram apenas 
no que vão dizer e desprezam o ato de escutar”. 
Ouvir atentamente o que o seu cliente precisa 
e ganhar sua confiança é o segredo de sucesso 
dos vendedores campeões. Algumas dicas podem 

ajudar o vendedor que busca um diferencial no 
atendimento. Confira:

– Pergunte ao cliente. Antes de tudo, recomen-
do o básico: “Perguntar é um ato de humildade, 
pois demonstra que não sabe e ao mesmo tempo 
lhe enche de informações valiosas”. Assim, se o 
vendedor fizer as perguntas certas, após ouvir 
as ponderações do cliente, terá condições de 
propor as melhores soluções para resolver os 
problemas do comprador.

– Entender para atender. Outra dica é entender o 
cliente e, feito isso, atenda-o. “Não chegue logo 
oferecendo seu produto ou serviço sem primeira-
mente fazer sábias perguntas.” Os questionamen-

Focar na resolução de problemas 
dos clientes potencializa vendas
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tos vão produzir respostas que o levarão ao melhor 
caminho e à melhor compra a ser feita pelo cliente.

– Exerça o atendimento consultivo. Muitas vezes, 
cercado por pressão, o vendedor precisa vender 
para atingir cotas. Porém, a venda consultiva, que 
consiste em prestar uma consultoria a seu cliente, 
é o melhor caminho para conquistar efetivamente 
o comprador. “Pode até parecer desvantajoso, já 
que a análise correta de uma situação feita por um 
consultor honesto pode levar o cliente à escolha 
de um produto ou serviço que não está dispo-
nível, mas esse pode ser o ‘x’ da questão para 
conquistar a confiança do cliente para sempre.”

– Venda ideias. O vendedor consultivo conse-
gue vender mais que soluções e também ideias. 
“Vender ideias é uma atitude somente dos cam-
peões, é vender algo que o cliente nem sabe que 
precisa, mas quando o vendedor atende com em-
patia, sabe fazer as perguntas adequadas e escuta 
atentamente as razões do seu cliente, consegue 
identificar e propor.” Desse modo, vendas adicio-
nais em conjunto com a solução já apresentada 

serão feitas naturalmente. “O cliente não sente 
que comprou algo ‘empurrado’ pelo vendedor, 
ao contrário, vai embora feliz, pois descobriu algo 
que não sabia, um produto ou serviço inovador.”
– Saiba perder para ganhar. A dica final é ter 
coragem e sangue frio, pois em algumas situ-
ações é preciso perder a venda para ganhar o 
cliente. “Invista na venda relacional para ser um 
vendedor moderno e imbatível, abra os ouvidos 
e atue como um consultor que busca soluções 
para o seu cliente.”
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Outro dia, minha filha de cinco anos me per-
guntou qual era meu plano para aquele 
dia. Eu disse a ela que iria trabalhar. “O 

que você faz lá, papai?”, ela perguntou em seu jeito 
inquisitivo de sempre. “Bom, eu tenho um monte 
de reuniões”, respondi. E logo veio uma questão 
que me baqueou: “Por que você sempre tem reu-
niões?” Eu não tinha uma boa resposta.

Reuniões são um estilo de vida na maioria das 
empresas. Tem muita verdade no fato de que, 
quanto mais sênior você se torna, mais tempo você 
gasta com reuniões, em vez de fazer um trabalho 
realmente produtivo. Como nem todas são criadas 

em igualdade, muitas delas, se não pensadas e 

planejadas, tornam-se uma perda de tempo.

Tempo é basicamente a única coisa que nin-

guém tem de sobra hoje em dia. Muitos de nós 

sofrem para administrar nossas agendas, conforme 

elas começam a se parecer cada vez mais com um 

jogo de Tetris.

Reuniões também podem ser muito caras. De 

acordo com essa pesquisa, mais de US$ 37 bilhões 

vão para o ralo a cada ano com encontros impro-

dutivos. É estimado que 15% do tempo coletivo 

Elimine as reuniões sem 
sentido e produza mais

Reuven Gorsht ensina seis práticas para otimizar o seu tempo, planejar as 
atividades profissionais com mais eficiência e cumprir objetivos e demandas.
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de uma organização é gasto em reuniões – uma 
porcentagem que cresce todo ano, desde 2008.

Alguns meses atrás, fiz um experimento pes-
soal de reduzir a quantidade de reuniões na mi-
nha agenda e recuperar parte do meu tempo para 
dedicá-lo a esforços que valem a pena.

Em quatro semanas nessa prática, eu consegui:

• Evitar oito reuniões – redirecionando 6,5 
horas para atividades de maior valor.

• Encurtar seis reuniões – incentivando maior 
foco e leituras prévias e redirecionando 3,5 horas.

Para resumir, eu ganhei 10 horas, mais que um 
dia inteiro de trabalho, praticando princípios bem 
simples, que qualquer um pode implementar.

Algumas dessas medidas são tão senso co-
mum que é quase vergonhoso compartilhá-las, 
mas nós frequentemente não damos a devida 
importância a elas:

1. Questione o objetivo da reunião

Essa simples pergunta, quando você recebe 
o convite da reunião, já deixa todo mundo na 
mesma página. Quando marcar uma reunião, tirar 
alguns minutos para explicar onde queremos che-
gar com ela faz com que todos estejam focados 
nos resultados esperados e economiza um tempo 
considerável no início da conversa. Se você está 
recebendo um convite que parece ambíguo, edu-
cadamente questione.

Se a resposta não está clara, talvez a reunião 
não deveria acontecer.

2. Ela é necessária ou nós podemos cumprir 
nosso objetivo de outra forma?

Antes de enviar um convite na agenda de ou-
tras pessoas, pergunte-se se há outras maneiras 
de alcançar o que se espera. Você consegue obter 
inputs via e-mail? Você pode reunir um subgrupo 

ou falar individualmente com alguns envolvidos 
para resolver o problema?

3. Mantenha as reuniões pequenas

Já estive em conversas com dezenas de parti-
cipantes e, francamente, elas são geralmente ine-
ficientes e dominadas por duas ou três pessoas. 
O estudo “A Regra dos 7” diz que cada presente a 
mais, quando o grupo já atingiu sete pessoas, reduz 
em 10% a probabilidade de tomar decisões rápidas 
e executáveis. Quando você atinge 16 ou 17 parti-
cipantes, a efetividade da reunião já beira os 0%.

Reuniões pensadas para informar apenas um 
grande time são a exceção, mas se você espera um 
encontro produtivo com 25 pessoas em uma sala 
ou em uma call, é hora de repensar.

4. Mantenha seus objetivos em mente ao longo 
da conversa

Só porque uma reunião está marcada para durar 
uma hora, não significa que ela deve durar uma 
hora. Se seu objetivo foi alcançado antes do tempo 
programado, doe o resto do tempo de volta aos 
participantes. Todos agradecem.

5. Senso comum

O mais importante ao combater reuniões é apli-
car o senso comum. Obviamente, reuniões têm um 
propósito, então use seu bom julgamento ao apli-
car os princípios acima.

6. Bons modos

Você pode ser um pouco inconveniente ou está 
sempre atrasado para reuniões?

*Conteúdo feito em parceria com a Endeavor Brasil.

**Reuven Gorsht é vice-presidente global de 
Customer Strategy na SAP e passou os últimos anos 
estudando como grandes empresas são desbanca-
das por iniciantes e como reagem. 

Artigo publicado no Portal Papo de Especialistas Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas). Confira mais em http://www.papodeespecialistas.sebrae.com.br/
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COPOM REDUZ JUROS BÁSICOS PARA MENOR 
NÍVEL EM QUATRO ANOS

O setor econômico brasileiro foi surpreendido com a 
decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), 

ligado ao Banco Central, que reduziu a taxa Selic em 1 
ponto percentual no início de setembro. Com isso, o índice 
que representa os juros da economia passou de 9,25% 
ao ano para 8,25% ao ano, por unanimidade no Comitê. 

A medida fez com que a Selic atingisse o menor nível 
desde outubro de 2013, quando estava em 9% ao ano. 
Após diversas altas no índice, o Copom voltou a reduzir 
os juros básicos da economia desde outubro de 2016. O 
Copom informou, desta vez, que o Banco Central trabalha 
com projeções de que os juros básicos encerrem 2017 
em 7,25% ao ano, caindo para 7% ao ano no início de 
2018 e chegando a 7,5% ao ano ao fim do próximo ano. 
Os diretores do BC falaram também sobre a próxima reu-
nião do Comitê, que deve ocorrer em 24 e 25 de outubro.
 “Para a próxima reunião, caso o cenário básico evolua 

SHELL É A MAIS NOVA PARCEIRA DA REDE PITSTOP

A Rede PitStop anunciou uma nova parceria, desta vez 
com a Shell. Com o acordo firmado com a Rede, a 

companhia passa a fornecer seus lubrificantes aos mais 
de seus 1.000 membros espalhados por mais de 400 cida-
des ao redor do Brasil, por meio da plataforma exclusiva 
Negócios em Rede.

“Este é o tipo de parceria que buscamos. Fornecedores 
com marca forte, que fabricam produtos de referência para o 
mercado e ainda contam com a credibilidade de muitos anos 
de atuação no mercado nacional”, explica o diretor da Rede 
PitStop, Paulo Fabiano. Vale reforçar ainda que o portfólio da 
Shell atende às especificações de todas as principais mon-
tadoras presentes no Brasil. “Estamos muito alinhados com 
as necessidades dos nossos membros. Queremos mantê-los 
com alto grau de competitividade, tendo os melhores pro-
dutos para oferecer aos clientes. Temos certeza de que este 
é mais um importante benefício e faz muita diferença no 
dia a dia dos negócios de quem faz parte da Rede PitStop”, 
completa Paulo Fabiano.

conforme esperado, e em razão do estágio do ciclo de 
flexibilização, o comitê vê, neste momento, como ade-
quada uma redução moderada na magnitude de flexibi-
lização monetária [ritmo de corte dos juros]”, destacou o 
comunicado. 

*Com informações da Agência Brasil

A Rede PitStop é uma rede associativista com opera-
ções voltadas ao fortalecimento do mercado de reposição 
de autopeças no Brasil. Possui benefícios que geram grande 
sinergia em toda a cadeia de negócios, integrando fabrican-
tes, distribuidores, lojas de autopeças, retíficas de motores e 
oficinas mecânicas.
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