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Rumo à Indústria 4.0

Estudo da CNI destaca setores industriais
brasileiros que precisam (com urgência)
aproximar-se da 4ª Revolução Industrial

DAN IOSCHPE,

Economia

Economia brasileira volta
a crescer e especialistas
mostram otimismo

presidente do Sindipeças, fala sobre expectativas
para 2018 e o programa Rota 2030
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Divulgação

OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS
E A INDÚSTRIA 4.0

Rodrigo Carneiro, presidente da
Andap – Associação Nacional dos
Distribuidores de Autopeças

A inovação e os avanços tecnológicos surgem em
todos os setores. Na indústria automobilística isso
acontece constantemente e cada vez mais rápido,
novos dispositivos eletrônicos, conectividade,
motores mais eficientes para oferecer melhor
desempenho com menos consumo, além dos
veículos elétricos, que já são realidade em vários
países, são as apostas das montadoras para
os próximos anos. Tudo em transformação e a
tecnologia também mudará a parte de gestão e
produção das fábricas. Será que as empresas já estão
preparadas para a era da Indústria 4.0? A matéria de
capa trata justamente desse assunto e divulga um
estudo da CNI – Confederação Nacional da Indústria
–, que mostra as dificuldades de determinados
setores da indústria brasileira em se adequar.
E também sobre indústria, contamos com a
participação sempre muito bem-vinda de Dan
Ioschpe, presidente do Sindipeças, que fala sobre
o setor de autopeças, desafios e visão de futuro
para o mercado.
Falando de empresas que contribuem com o
desenvolvimento do setor automotivo, tivemos a
perda inestimável de Raul Randon, fundador do
Grupo Randon, uma brilhante história de sucesso
que temos o prazer de poder contar aqui nesta
publicação. Nossos mais sinceros sentimentos a
toda a família!

Até breve!
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Entrevista

EXPECTATIVAS
POSITIVAS
Em entrevista exclusiva à revista Mercado Automotivo, Dan Ioschpe,
presidente do Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes
para Veículos Automotores), fala sobre as expectativas da entidade para o
setor de autopeças ainda neste ano. Além disso, o executivo discorre sobre o
programa Rota 2030 e aponta que sua principal preocupação está relacionada
à qualidade e adequação de suas disposições, e não necessariamente com o
tempo que levará para entrar em vigor. Confira a seguir:
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Mercado Automotivo –
Alguns analistas são otimistas em relação ao
mercado de reposição
brasileiro, pois os consumidores estariam em um
momento no qual irão
priorizar a manutenção
de seus veículos ao invés
de trocá-los por novos.
O senhor, como representante do Sindipeças,
partilha dessa visão?
Dan Ioschpe – Concordamos em parte com essa
análise, já que a partir da
metade de 2017 houve
uma recuperação importante no mercado de veículos novos. Ocorre que,
em decorrência da crise
econômica, houve um
envelhecimento da frota, o que faz com que os
proprietários priorizem
a manutenção, mesmo já
estando em curso uma recuperação do mercado de
veículos novos.
MA – Em 2018, o setor de
reposição receberá uma
variada gama de veículos, provenientes de um
período em que uma série de montadoras de
outros países (Ásia, principalmente) desembarcou no Brasil. O senhor

considera que o setor
está apto a atender essa
nova demanda?
DI – Temos sim condições de atender a essa
nova demanda, mas os
investimentos na variação do mix de produtos
têm de ser justificados
pelos volumes.
MA – Qual sua avaliação
em relação ao trabalho
realizado nesses seus
dois anos na presidência
do Sindipeças?
DI – Embora eu esteja ocupando o cargo de
presidente desde março
de 2016, faço parte do
conselho do Sindipeças
há bastante tempo. Nossa entidade oferece, tradicionalmente, serviços
de muita relevância para
os associados, em áreas
como fomento à exportação, mercado de reposição, capacitação de
colaboradores, assessoria jurídica, negociações
trabalhistas. Nestes últimos anos, enfrentamos a
pior crise da história da
indústria de autopeças
e o setor conseguiu sair
dela com resiliência e
determinação.

MA – Quais serão os
principais desafios que o
senhor deverá enfrentar
neste e no próximo ano
presidindo a entidade?
DI – O principal desafio
segue sendo a integração
competitiva do setor de
autopeças brasileiro com
o mercado internacional,
desafio que, creio, atinge
todos os setores indústrias do País.
MA – A crise que atingiu o Brasil nos últimos
anos também afetou
o setor de autopeças.
Nesse sentido, o senhor
considera que o pior da
crise já passou? É possível ser otimista com o
cenário atual?
DI – Após ter enfrentado
a pior crise de sua história, o setor de autopeças
começa a dar sinais de retomada. Projetamos faturamento nominal de mais
de R$ 82 bilhões este ano,
bem mais do que prevíamos meses atrás. Os investimentos também vão
crescer (ver projeções).
Esses são indicadores
que comprovam o que tenho dito repetidamente:
é inegável a resiliência da
indústria de autopeças,
11
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que, em nenhum momento, foi ou é gargalo para a
produção de veículos.
MA – Qual sua expectativa em relação ao programa Rota 2030, que
sucede o Inovar-Auto?
Qual será sua importância para o setor de autopeças brasileiro?
DI – O Rota 2030 tem objetivos diferentes do Inovar-Auto. É um conjunto
de regras que vai definir que tipo de veículo
pode ser comercializado
no Brasil nos próximos
anos, seja ele montado
aqui ou importado. Essa
previsibilidade é imprescindível nas tomadas de
decisão em toda a cadeia
automotiva.
MA – Apesar da indefinição em relação à sua
aprovação, o Sindipeças espera que o Rota
2030 seja aprovado
logo após o carnaval?
Quais seriam os possíveis prejuízos gerados
pelo atraso na implantação do programa?
DI – A nossa principal
preocupação com o Rota
2030 não é o prazo e sim a
sua qualidade e adequa12

ção de suas disposições.
E, em favor do Rota 2030,
várias medidas importantes já foram tomadas ao
longo de 2017, como as
relativas à Inspeção Técnica Veicular e a regulamentação de itens de segurança veicular por parte
do Conselho Nacional de
Trânsito (Contran). Acreditamos que, além dessas, outras virão ao longo dos próximos meses,
dando tempo para que
seus aspectos técnicos e
impactos sejam estudados com a devida cautela.
MA – Em relação à produção brasileira de
autopeças, qual seria
a estratégia mais adequada para os próximos anos: fortalecer
o mercado interno ou
ampliar a participação
global? É possível atuar nas duas frentes?
DI – Atuar nas duas frentes
deve ser busca constante
de nossas empresas. O
setor de autopeças começa a registrar os primeiros sinais de crescimento
sustentável, depois da
crise, principalmente com
o incremento das exportações, tanto de veículos

quanto de autopeças. Os
anos de grande retração
nos fizeram perceber que
o mercado interno não
deveria ser o foco principal. Com apoio do Sindipeças, através do projeto
Brasil Auto Parts, parceria
com a Agência Brasileira
de Promoção de Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil), muitas empresas associadas puderam participar de feiras
setoriais no exterior e fechar negócios.
MA – Por fim, gostaria
que deixasse uma mensagem para todos os associados do Sindipeças
ainda para 2018.
DI – Ao que tudo indica,
será um ano de crescimento, o que demandará
muita atenção e trabalho
dos nossos associados,
para que sigamos contribuindo com o desenvolvimento da cadeia automotiva no Brasil. Nesse
novo cenário de recuperação, devemos acelerar ainda mais a nossa
busca pela melhoria da
competitividade e da integração com o mercado
internacional.

pexels.com

Economia

Início da retomada
Economia brasileira volta a crescer e especialistas
mostram otimismo
Os brasileiros iniciaram o mês de março com
uma notícia, no mínimo, animadora. Depois
de dois anos de queda, o Produto Interno
Bruto (PIB) voltou a apresentar crescimento,
ainda que tenha sido mínimo. De acordo com
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o índice avançou 1% na comparação
com 2016, o que representa, em valores
correntes, o montante de R$ 6,6 trilhões.
Para especialistas consultados pela Agência
Brasil, o crescimento deve ser maior em 2018,
já que o País mostra ligeira recuperação em
determinados segmentos. Ainda de acordo
com os dados divulgados pelo IBGE, além da
estabilidade apresentada pelas indústrias, de
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forma geral, o resultado de 2017 foi fortemente
influenciado pelo desempenho da agropecuária (13% de alta) e dos serviços (cujo aumento
foi menor, de 0,3%). Para a agropecuária, por
exemplo, o resultado de 2017 foi o melhor em
toda a série, iniciada em 1996.
Segundo José Ronaldo de Souza Junior, diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), o desempenho de 2017 já era esperado e reflete a gradual recuperação da economia brasileira.
Consultado pela Agência Brasil, o diretor ressaltou ainda que 2018 deverá apresentar um
cenário de consumo maior das famílias. Se em

Economia

2017 o índice referente a este consumo específico também cresceu 1%, a previsão para este
ano é de 3,4% de alta. É possível salientar ainda
que este foi o quarto aumento consecutivo no
consumo brasileiro.
“A gente vê recuperação do consumo das famílias e do investimento também”, afirma o diretor do Ipea, ressaltando que o consumo familiar
naturalmente movimenta o comércio brasileiro.
De fato, o comércio é um dos setores mais animados com a possibilidade de recuperação da
economia brasileira. A percepção geral – comprovada posteriormente pelos números – é de
que o pior da crise já passou e, com isso, os
brasileiros estão voltando às lojas.
Fábio Bentes, chefe da Divisão Econômica da
Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), faz questão de ressaltar que o comércio avançou 1,8% em 2017 na
comparação com o ano anterior. Pode parecer
pouco, mas diante dos resultados obtidos anteriormente, o índice atual merece comemoração.
“Se olhar pela ótica do PIB, em 2015 e 2016,
a riqueza do PIB do comércio encolheu 13,8%.
Agora, a gente repôs 1,8%”, afirma Bentes, também em entrevista à Agência Brasil. A preocupação do dirigente, entretanto, está relacionada
ao índice de investimentos no Brasil. Enquanto
em 2016, a taxa de investimento representou
16,1% do PIB, desta vez o índice ficou em 15,6%.
“Se a gente continuar tendo mais consumo e
menos investimento, o que vai sair daí é uma
inflação maior e, aí, a gente é obrigado a abortar
não só o crescimento, como abortar o próprio
crescimento do consumo”, complementa.
Ainda que os números despertem confiança,
há quem prefira adotar cautela em relação aos
resultados brasileiros de aqui em diante. Um
estudo feito pela agência de classificação de
risco brasileira Austin Rating colocou o resultado do PIB do Brasil em último lugar em uma
listagem com o desempenho de 45 países.
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Para o economista Istvan Kasznar, professor
da Escola Brasileira de Administração Pública
e de Empresas (Ebape) da Fundação Getulio
Vargas (FGV), o PIB alcançado em 2017 ainda
não é suficiente para transmitir uma sensação
consistente de melhora.
“É um anúncio bom e é algo de que necessitávamos para acreditar mais, para ter mais alento.
Ainda estamos longe dos indicadores de que
necessitamos e permanecemos, infelizmente,
enforcados pela falta da reforma da Previdência,
por excesso de carga fiscal, por uma crise de
corrupção inenarrável, incomparável na história
do Brasil, e outros tantos fatores que ainda não
nos mobilizam o suficiente”, disse.
Em nome da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), o economista Marcelo Azevedo aponta que o crescimento esperado para 2018 não
deve ser grandioso. Para a entidade, este ano
deverá apresentar uma participação menor das
exportações e maior do mercado doméstico,
tornando o crescimento entre todos os setores
mais homogêneo.
“Não vai se conseguir, já neste ano, recuperar
tudo o que foi perdido, mas a gente acredita na
continuidade da recuperação neste ano, sim”,
afirma Azevedo à Agência Brasil. Também como
base de comparação, é importante informar que
o resultado do PIB do último trimestre do ano
foi de alta de 0,1%, na comparação com o terceiro trimestre de 2017.
No entanto, quando se leva em consideração o
quarto trimestre de 2016, o avanço da economia
foi de 2,1%. É pouco, de fato. Mas diante do
pessimismo exacerbado (fundamentado por resultados ruins) com o qual o brasileiro conviveu
nos últimos três anos, qualquer resultado minimamente positivo traz certo alento à indústria e
consequentemente à população em geral. O risco é que as eleições presidenciais deste ano tragam uma turbulência desnecessária ao País. É a
última coisa que o Brasil precisa neste momento.
*Com informações da Agência Brasil.

Matéria de Capa

Em direção à Indústria 4.0
Estudo da CNI reforça importância de modernização e alerta para
dificuldades de determinados setores da indústria brasileira

É

natural para quem trabalha
na indústria, seja qual for o
setor, tecer comparações entre
a estrutura brasileira frente aos
complexos industriais de outros países mais desenvolvidos.
Uma das dificuldades de quem
gosta de imaginar ou pensar estes cenários reside justamente
na dificuldade em sair do “achismo”, ou seja, utilizar dados e
parâmetros adequados para
chegar a uma comparação que
seja plausível e confiável.

Importante destacar, portanto, a divulgação do estu-
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do “Oportunidades para a
Indústria 4.0 – Aspectos da
demanda e oferta no Brasil”
pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI). A entidade analisou taxas de produtividade,
exportação, importação e inovação de diversos segmentos brasileiros. Foi além, no entanto, ao
traçar uma comparação entre esses segmentos e as 30 maiores
economias do mundo, de modo
a avaliar o panorama de nossas
empresas tanto no mercado interno quanto no externo.

A conclusão do levantamento é preocupante, mas, de certa forma, já era esperada por
quem acompanha as indústrias
do Brasil e de outros países. Dos
24 setores industriais brasileiros analisados pela CNI, 14 precisam dar um verdadeiro salto
tecnológico para se adaptar à
chamada Indústria 4.0.
Mas, afinal, do que se trata
a Indústria 4.0?
O termo passou a ser utilizado por quem estuda os processos industriais pelo mundo

w w w. re v i s t a m e rc a d o a u to m o t i vo. c o m . b r
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nas no Brasil, mas em diversos
países do mundo. É o que a
Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) chama de “Quarta
Revolução Industrial”, em referência aos movimentos que
trouxeram mudanças significativas para a indústria global.

nos últimos anos. Seu objetivo
é promover a integração de diversos tipos de tecnologias no
processo produtivo. Cabe aos
setores incorporar ao seu cotidiano ferramentas/ideias como
impressão 3D, inteligência artificial, Internet das Coisas, computação em nuvem, manufatura
híbrida, Big Data (processamento de dados em larga escala), entre outros.
A Indústria 4.0 representa
uma profunda transformação
nos processos produtivos e
criativos, incentivada não ape-

Fato é que esses movimentos de mudança não começam
de forma igualitária em todos
os cantos do globo. O estágio
inicial dessa iniciativa se deu
na Europa, com o objetivo de
ampliar a produtividade sem
reduzir sensivelmente o custo
da força de trabalho. O que motivou essa mudança? A China.
Não é de hoje que os chineses chamam a atenção de todos
devido em parte a seus setores
industriais que, muitas vezes,
conseguem desenvolver produtos e serviços a um custo extremamente baixo em relação aos
praticados em outros países.
Dessa forma, a Indústria 4.0
busca, de certa forma, concorrer
de forma mais igualitária com o
poderio chinês, sem deixar de
lado sua preocupação com os
direitos trabalhistas básicos –
um fator que gera muita polêmica junto aos chineses, devido
a denúncias de que alguns de
seus setores não observam parâmetros trabalhistas mínimos.
“A transição para as novas
formas de produção que caracterizam a Indústria 4.0 será
decisiva para a maior e melhor
integração da indústria brasileira em cadeias globais de valor.
Essa atualização amplia a variedade e a qualidade de bens e
serviços à disposição tanto da

sociedade como das empresas”, aponta Robson Braga de
Andrade, presidente da CNI, na
apresentação do estudo.
A Indústria 4.0, portanto, traz
o desafio de aumentar a produtividade de forma estruturada,
tirando das novas tecnologias
o máximo que elas podem nos
oferecer. No Brasil, no entanto,
o tema da produtividade gera
intensos debates há anos. Há
quem entenda que o Brasil
somente estará apto a dar um
salto significativo em sua economia quando sua indústria
conseguir ampliar de forma relevante o índice de produtividade de seus funcionários.
Essa tarefa, no entanto, não
pode e não deve ser atribuída
somente à indústria. O aumento da produtividade está diretamente relacionado à educação oferecida a quem sequer
faz parte ainda da força de trabalho. De acordo com dados
divulgados pelo Ministério da
Educação no Censo Escolar da
Educação Básica, cerca de 15%
dos jovens com idade entre 15
e 17 anos fazem parte da chamada geração “nem nem”. São
jovens que não estudam e não
trabalham, constituindo uma
massa que preocupa pela falta
de perspectiva em um futuro
próximo. Afinal, sem estudar e
trabalhar, esses jovens, em algum momento, terão de aportar no mercado de trabalho. E
quando esse momento chegar,
serão eles quem mais irão sofrer
devido aos prejuízos educacionais que carregam.
Aumentar a produtividade,
entre outros pontos, significa
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fazer mais a partir de uma mesma base. Para isso, é claro, é
preciso investir em novas tecnologias e processos produtivos
inovadores, mas a formação dos
trabalhadores também requer
mudanças profundas.
“Existem desafios para o setor público e para o setor privado, mas, acima de tudo, há
uma gigantesca oportunidade.
A indústria brasileira tem a
chance de, por meio do emprego de tecnologias digitais, dar
um salto de produtividade que
nos permita reduzir a distância
para as nações desenvolvidas”,
reforça Andrade.
Setores em déficit
Analisando a estrutura da indústria brasileira perante a de
outros países mais desenvolvidos na adoção da Indústria 4.0,
a CNI chegou à conclusão que
14 setores nacionais ainda estão
longe deste novo patamar. São
eles: impressão e reprodução;
farmoquímicos e farmacêuticos;
químicos; minerais não-metálicos; couro e calçados; vestuário
e assessórios; têxteis; máquinas
e aparelhos elétricos; outros
equipamentos de transporte;
produtos de metal; máquinas
e equipamentos; móveis; artigos de borracha e plástico, e
produtos diversos.
Quando se leva em consideração apenas a produtividade,
o Brasil fica acima da média dos
demais países analisados nos
segmentos extrativista; de produtos derivados de petróleo e
biocombustíveis; de metalurgia,
e de fumo. Quando a inovação
é incluída na equação, o desempenho superior às demais
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economias está presente nos
setores extrativista; alimentício,
e de móveis.
Para João Emílio Gonçalves,
diretor-executivo de Política
Industrial da CNI, o cenário é
diretamente influenciado pelo
fato de que muitas companhias
ainda não detêm conhecimento suficiente a respeito da
Indústria 4.0.
“Até três anos atrás, ninguém
sabia o que era isso. Estamos
procurando mostrar que não é
ficção, que é um fenômeno que
começa a acontecer e é algo que
faz sentido no mundo e no Brasil
para a inserção no mercado”, explica o dirigente, em entrevista
à Agência Brasil, na qual ressaltou a importância da promoção
de mudanças para as indústrias
que estão abaixo do que é visto
internacionalmente.
“Essas alterações são estratégicas para empresas numa situação de baixa competitividade em relação ao mundo e para
quem já está inserido, uma vez
que este processo está ocorrendo em outros países. Quem hoje
é competitivo, amanhã pode
não ser”, afirma.
Para isso, de acordo com o
diretor, será necessário que as
indústrias desse segmento elaborem planos de digitalização
para identificar suas necessidades de atuação tecnológica
e de integração de seus processos produtivos.
Em seu estudo, a CNI destaca, por exemplo, a atuação das chamadas Empresas
Integradoras nesse processo
de mudanças rumo à Indústria

4.0. De acordo com a entidade,
são empresas com capacitação
predominantemente na manipulação de softwares e automação de processos ou de equipamentos específicos, como é
o caso dos robôs.
“Em sua maior parte, são
empresas prestadoras de serviços que fazem adaptações e
customizações em programas
ou desenvolvem programas
que integram partes dos processos produtivos e de gestão
das empresas industriais. [...]
Esse segmento é heterogêneo
quanto à capacidade de prestar
serviços e de desenhar uma solução customizada, que dependerá da capacitação da empresa
integradora nas tecnologias da
Indústria 4.0. Pode-se encontrar, nesse segmento, empresas
menores que se definem muito
mais como representantes comerciais dos produtores de soluções do que como prestadores de serviços na customização
da solução”, aponta o estudo.
O estudo também aborda as
chamadas Empresas Produtoras
de Tecnologias Habilitadoras,
que podem oferecer os sistemas digitais completos ou parciais, incluindo máquinas, equipamentos, sensores e softwares.
“O importante é que são
empresas que atuam em praticamente todos os campos das
tecnologias da Indústria 4.0 e
detêm capacitação tecnológica
e produtiva reconhecida internacionalmente. Geralmente são
grandes fornecedoras de soluções, cujos hardwares e softwares são projetados e produzidos
mundialmente para o mercado

Matéria de Capa

global. Essas empresas possuem capacitação tecnológica
em vários ramos das engenharias, como mecânica, eletrônica,
de softwares e materiais. Sob o
ponto de vista comercial, elas
têm capacitação suficiente para
a venda técnica para diferentes
setores industriais, o que equivale dizer que os conhecimentos técnicos da força de venda
são relativamente abrangentes
para manter a cooperação técnica na concepção dos sistemas
completos. [...] Esse segmento
desenvolve novos produtos e
materiais, hardwares e softwares, que atendem à demanda diferenciada do mercado”,
aponta o estudo.
A entidade, no entanto,
também ressalta a importância de políticas públicas para
fomentar as mudanças em direção à Indústria 4.0. Uma delas é o Programa Nacional para
Elaboração e Implementação de
Plano Empresarial Estratégico
de Digitalização. A criação deste programa teria o objetivo de
auxiliar empresas a elaborar
um plano com um diagnóstico sobre as necessidades de
digitalização de suas plantas
produtivas e as estratégias e os
investimentos necessários para
executar essa migração.
“Ainda existe um desconhecimento sobre as tecnologias digitais. É importante que a empresa consiga visualizar quais
têm maior impacto e consigam
ver o custo-benefício disso.
E com base nisso, poderiam
buscar apoio para implementação das tecnologias”, explicou Gonçalves.
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Somente após identificar essas demandas é que entrariam
em campo as empresas integradoras, cujas características
foram expostas anteriormente.
O estudo também recomenda
a destinação de recursos às
empresas, visando a capacitação de técnicos e gestores. As
verbas poderiam ser disponibilizadas pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) e pela
Empresa Brasileira de Inovação
e Pesquisa (Finep).

cercam uma fábrica. No caso
do setor automotivo, em uma
fábrica que produz carros, por
exemplo. Nesse sentido, seria
possível uma indústria em que
todos os seus elos vinculados à
industrialização devidamente
conectados digitalmente. [...]
Mas a Indústria 4.0 não diz respeito apenas à fabricação, mas
sim ao link de todos os elos que
dizem respeito ao planejamento, à produção e à entrega de um
veículo. Essa é uma visão geral”,
afirma o professor.

A CNI ressalta em seu estudo que, assim como ocorre em
outros países, a difusão das tecnologias no Brasil, associadas à
Indústria 4.0, não atingirá todos
os setores da mesma forma.
Tampouco ao mesmo tempo. O
importante é abrir cada vez mais
as portas para a mudança.

No Brasil, no entanto, uma
das grandes barreiras que tendem a existir para a adoção da
Indústria 4.0 é a infraestrutura. O especialista explica que
esse tipo de indústria requer
um nível de digitalização e conectividade que ainda é muito
falho no País.

Setor automotivo
A pesquisa do CNI não fala
especificamente sobre o setor automotivo, ainda mais se
considerarmos as complexidades desta indústria brasileira.
No entanto, a revista Mercado
Automotivo consultou o professor Antonio Jorge Martins, coordenador do MBA em Gestão
Estratégica de Empresas da
Cadeia Automotiva da Fundação
Getulio Vargas (FGV).
De início, Martins explicou
que a Indústria 4.0 no mundo já está alterando sensivelmente o cenário de diversos
setores industriais em outros
países, impactando principalmente a mão de obra utilizada.
“A Indústria 4.0 nada mais é
do que você buscar automação em todos os processos que

“O Brasil hoje tem sérias
barreiras no que diz respeito à
Indústria 4.0. No mundo, pelo
que acompanhamos, não há
uma Indústria 4.0 totalmente
completa. Eles [outros países]
estão caminhando no sentido
de chegar a um estágio que seria entendido como o ‘top dos
tops’. Toda evolução demanda
um tempo. Até porque, na medida em que você desenvolve
novidades, surgem detalhes que
devem ser arrumados. Então, no
mundo, existe uma perspectiva
de evolução para uma Indústria
4.0 plena”, afirma.
Ao falar sobre a questão
da produtividade brasileira,
Martins ressalta que a melhora
dos índices de desempenho terá
de ocorrer naturalmente. O professor reconhece a importância
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dos incentivos praticados à indústria automobilística, concluindo que eles foram responsáveis
pela chamada “virada de mesa”
vivenciada pelo setor no que diz
respeito à qualidade e competividade com outros mercados.
Além disso, o especialista
destaca o enorme potencial do
mercado interno brasileiro para
explicar que justamente com os
incentivos governamentais permitiram que o setor automotivo
do Brasil alcançasse níveis mais
sólidos e rentáveis. No entanto,
para que o País dê um próximo
passo, aumente sua produção
e suas vendas e consequentemente caminhe em direção à
Indústria 4.0, serão necessárias
mudanças significativas.
“O futuro do setor automotivo é extremamente promissor. O
mercado não deixou de existir,
apenas está sendo postergado
por fatores conjunturais e econômicos que o nosso país está
atravessando. Em termos de
veículo, nós temos uma relação
habitantes/carro muito superior
ao dos mercados europeu e norte-americano. Eles apresentam
uma relação de 1 habitante/carro
e nós temos uma relação de 4,3
habitantes/carro. Nós temos uma
perspectiva muito grande de a
sociedade continuar comprando
seus carros, enquanto em outros
mercados já há uma reversão de
consumo de veículos”, explica.
As perspectivas, portanto, já são
positivas em relação ao mercado automotivo brasileiro. Esse
cenário deve influenciar não
apenas as montadoras, mas
obviamente também o setor
de autopeças, que poderá se
beneficiar com a chegada de

novos modelos ao mercado
nos próximos anos. O principal
desafio, no entanto, está justamente expresso numa declaração de Martins. Diante de um
mercado tão competitivo em
oferta e demanda, as empresas
precisarão ser competitivas “por
bem ou por mal”.
“O que tende a acontecer daqui para frente é um aumento
significativo da competitividade dessas empresas e a grande
diferença para superar esse cenário vai ser a empresa se antecipar aos seus concorrentes.
Isso faz com que notoriamente
a produtividade de todas elas
aumente”, completa.
A Indústria 4.0 no Brasil, portanto, tem tudo para acontecer.
No entanto, o próximo passo
será essencial, até mesmo para
definir quem irá conseguir permanecer ileso e saudável após
esse “corte” que será feito
com base na competividade e
produtividade.
“O Brasil, no setor automotivo, tende a continuar crescendo
porque existe um vácuo muito
grande nessa relação habitante por carro. Mas o crescimento da infraestrutura não se dá
tão grande quanto em mercados maiores”, alerta Martins.
Ou seja, a Indústria 4.0 precisa
ser acompanhada de investimentos dos setores públicos e
privados para que o ônus em
inovação e tecnologia não caia
sobre apenas um ente dos setores analisados.
Notícia positiva
Pouco após a divulgação de
seu estudo, a CNI divulgou que

a produtividade do trabalho na
indústria brasileira cresceu 4,5%
em 2017. Segundo um novo levantamento da entidade, a melhora do indicador, mesmo em
meio à crise, é resultado do esforço de empresas e trabalhadores para serem mais eficientes.
No entanto, ressaltou: avanços mais significativos dependem de inovação e de um ambiente favorável aos negócios.
“O aumento do indicador, em
2017, reflete o crescimento de
2,2% no volume produzido e a
queda no mesmo ritmo das horas trabalhadas”, relata o estudo. De 2007 a 2017, o indicador
de produtividade teve crescimento de 8,4%.
“Tanto empresas quanto trabalhadores se esforçam mais
durante a crise para não perder
a renda. A empresa não quer
fechar e, diante da competição
mais acirrada e da queda de receita, ela reduz custos e melhora
a gestão para ser mais eficiente.
Os trabalhadores, por sua vez,
não querem perder o emprego. Por isso, buscam ser mais
produtivos para que a empresa
não quebre e eles mantenham
o emprego. [...] Para manter
os ganhos de produtividade,
é preciso aumentar os investimentos em inovação e capacitação nas empresas”, analisa o
economista Renato da Fonseca,
gerente-executivo de Pesquisas
e Competitividade da CNI.

*Com informações da Agência
Brasil
** Para conhecer os estudos na
íntegra, acesse: http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
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Jerônimo Mendes

pexels.com

Você se considera uma pessoa ética?

É

tica é o conjunto de regras de conduta
aplicadas a uma organização ou sociedade para definir algo sobre o certo ou
o errado diante dos grandes dilemas da vida
e “tentações” da vida mundana.
Para que as regras não se percam, o ideal é
adotar princípios universais em vez de valores
que colocam a ética em xeque. Valores são transitórios e próprios de uma cultura, de uma determinada sociedade ou religião; princípios são
universais, aplicados ao mundo inteiro.
Exemplo prático: eu sou católico, mas tenho
amigos ateus, brancos, budistas, negros, evangélicos, espíritas etc. e, baseado no princípio universal do respeito, não posso afirmar que alguém
é melhor do que alguém baseado apenas na cor,
no credo, na cultura ou no grau de escolaridade.
Simples assim.
Apesar de tudo, a ética depende da moral
e a moral está diretamente relacionada com os
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princípios de comportamentos adotados por uma
pessoa, os quais são influenciados por valores
desde a mais tenra infância, ou seja, do meio
em que se viveu.
E aí reside o problema. Como diz o nobre colega Stephen Kanitz, as pessoas costumam estabelecer suas ambições antes de seus princípios,
o que as leva, muitas vezes, a reduzir o rigor ético
em função do alcance de seus objetivos.
Exemplo prático: um princípio ético ensinado
pela maioria dos pais desde pequeno é não roubar, ou seja, não pegar o que não me pertence;
o mau comportamento define-se quando, diante
de uma oportunidade, eu decido roubar algo de
alguém ou mesmo da empresa.
Portanto, eu conheço o princípio, sei que é
errado, mas a minha moral é relativa, afinal, o
patrão é rico, já deve ter roubado muito para
chegar onde chegou e eu acho que não vai sentir
falta. Quanta pobreza de espírito!

E assim o Brasil vai se perdendo em si mesmo. É o político que acha normal enriquecer às
custas do povo; o ministro que acha legítimo soltar o mesmo político porque é seu amigo, o ex-presidente que se sente injustiçado por ter feito
tanto pelo povo, mesmo favorecido por benesses
que nunca teria conquistado como empregado; o
cidadão que questiona o “excesso” de coragem
e, ao mesmo tempo, de risco de morte a que
se submeteu um juiz capaz de colocar dezenas
de bandidos na cadeia depois de 500 anos de
história; os pais que questionam os professores
pelas notas ruins que o filho obteve na escola; o
empregado que, mesmo tendo abusado no local
de trabalho, entra na justiça para ver se consegue
arrancar algum dinheiro do patrão etc.
Infelizmente, para a maioria dos pervertidos
que dominam o nosso país, o melhor cidadão
que existe é aquele que não reclama, não questiona, não incomoda e, acima de tudo, não tem
a mínima pretensão de ser político.
Ser ético no Brasil é fazer parte de uma batalha insana, desafio para gente grande, pessoas
fortes de espírito, resignadas e resilientes, afinal,
a impressão que se tem é a de que estamos semeando no deserto e remando contra uma corrente de pessoas que não tem a menor preocupação com as injustiças cometidas pelo Executivo
e o Legislativo, sob as bênçãos do Judiciário, de
norte a sul do País.
Tenho amigos e conhecidos que riem de mim
quando eu digo, sem medo, que não há nada no
meu notebook que não seja legal: músicas, vídeos, software etc. Não se trata de preço alto ou
excesso de impostos; trata-se de cumprir a lei, do
prazer de poder pagar, do respeito aos direitos
autorais de alguém que lutou para proporcionar
algo de bom para a sociedade.
Eu gosto de compartilhar a matriz da ética,
concebida por José Carlos Martins de Melo em
seu livro Negociação baseada em estratégia
(Editora Atlas). As três perguntas da matriz são
um excelente balizador para definir uma situação ética ou não ética. Vejamos por meio do
exemplo a seguir:

Divulgação
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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.

Primeira questão:
A atitude está dentro da lei? Se não estiver,
descarte como não ética. Exemplo: matar, roubar,
contrabandear, sonegar impostos, invadir terrenos alheios etc.
Se está dentro da lei, temos a segunda questão:
A atitude é aceita pela sociedade? Se não estiver, descarte como não ética. Exemplo: políticos da
Câmara e do Congresso têm auxílio financeiro para a
compra de ternos, mas isso é aceito pela sociedade?
Se for aceito pela sociedade, considere a terceira e última questão:
Posso dormir tranquilo? Essa questão depende exclusivamente da sua consciência, com base
nos seus princípios e valores. Está dentro da lei, é
aceito pela sociedade, mas você pode dormir tranquilo, de acordo com a sua consciência? Há quem
durma tranquilo mesmo depois de retirar algo que
não lhe pertence pelo simples fato de tomar algo
de alguém que possui mais bens do que ele. Você
dormiria tranquilo?
Na dúvida, não fale nem pense, apenas pratique.
O exemplo começa dentro de casa e nada do que for
conquistado sem esforço próprio vale a pena. Nesse
caso, pode-se até viver uma sensação temporária de
alegria, bem-estar ou inteligência, mas, ao longo do
tempo, você será castigado pela própria consciência.
Pense nisso, aja diferente e seja bem mais feliz!
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Carlos Júlio

freepik.com

Por que dados certos geram conclusões erradas?

N

unca tivemos tanta informação disponível. A revolução digital nos permitiu
acessar e coletar uma variada coleção
de dados, frequentemente em tempo real.
Ainda assim, no entanto, muitas empresas,
instituições e até mesmo indivíduos tomam
decisões equivocadas, que fazem fracassar
suas iniciativas e seus projetos.
Projetos de marketing naufragam, favoritos
perdem eleições e magníficas ideias não passam na prova do crowdfunding.
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Graves erros são também cometidos na
gestão de marketing, especialmente no
que se refere à identificação dos comportamentos do consumidor.
Hoje, o chamado Big Data gera sistemas
e ferramentas importantes no planejamento
e no aprimoramento de operações. Auxilia,
por exemplo, no controle de epidemias, no
combate à criminalidade e na composição dos
conteúdos de mídia.
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No entanto, frequentemente, esses pesados armazéns de dados ocultam armadilhas
para quem procura desvendar os mistérios
que explicam a movimentação dos mercados.
Primeiramente, porque muitos dos modelos
matemáticos não captam ou não avaliam adequadamente os microprocessos, ou seja, as
pequenas cadeias de episódios que determinam uma tendência.
Em segundo lugar, porque a coleta nem sempre é abrangente. Dessa forma, pode descrever
apenas uma onda localizada.
Há também o problema da contextualização.
Para que se tornem úteis, dados precisam ser
selecionados e analisados à luz do contexto social, cultural, político e econômico.
Por fim, qualquer conjunto de informações
já representa o passado. Ou, no máximo, o presente em transformação. Ainda hoje, há falhas
e alcance limitado nos modelos dinâmicos de
previsão, especialmente quando focados em
escolhas humanas.
Meu sócio no Instituto Locomotiva, Renato
Meirelles, costuma dizer que os modelos analíticos tradicionais já não são capazes de entender
o consumidor do Século 21.
E ele tem razão. Afinal, o processo de
transformação é hoje cada vez mais veloz. E
a gestão se converteu, essencialmente, em
administrar a mudança.
Em tempos da quarta revolução industrial,
caracterizada pela inevitável convergência de
tecnologias digitais, físicas e biológicas, são escassos os modelos de compreensão da mente
humana, especialmente na dimensão coletiva.
O futuro, que já é agora, ampliou a diversidade. Imagine dois cidadãos de sucesso. Um deles
vai passar suas férias esquiando, em Chamonix,

na França. Outro, com conta bancária ainda mais
gorda, no entanto, prefere curtir o recesso na
Praia Grande, no litoral paulista.
Lembra do Adriano, o Imperador, jogador
de muito êxito, ex-atleta do Flamengo e da
Internazionale? Pois seu gosto ainda é a experiência da favela, sua arquitetura, suas festas
e seus rachões de bola.
Que grande massa de dados pode, por si
só, explicar esses fenômenos? Muitos institutos de pesquisa procuram desvendar
esses segredos, mas esbarram no viés do
método e da análise.
Frequentemente, por exemplo, as respostas das pessoas não traduzem de maneira fidedigna seus hábitos e condutas. Tem aquele
que responde que prefere fruta, mas ataca o
pudim depois do almoço. Outro diz que adora
comida japonesa, mas come arroz, feijão, bife
e salada quase todos os dias.
É por esta razão que o Locomotiva tem
desenvolvido outros instrumentos para aprimorar e calibrar seu trabalho de pesquisa,
recorrendo, por exemplo, à antropologia e a
psicologia comportamental.
Esse desenvolvimento dos métodos permitiu, por exemplo, constatar que parcela imensa dos consumidores brasileiros não se sente
representada pelas marcas e pelas mensagens
que veiculam. O aprofundamento do estudo
tem revelado o porquê dessa desconexão.
Quer planejar, atrair, vender e fidelizar?
Você, então, precisa entender seu público e dialogar com a diversidade e a especificidade. Em breve, vamos tratar com
mais detalhes deste fascinante assunto.
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.
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Números do Setor

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
O licenciamento de autoveículos novos nacionais fechou 2017 com alta de 12,3% em relação ao ano de 2016.
Entre os segmentos, destaque para os veículos leves, que registraram aumento de 12,6% na comparação anual,
contribuindo para o resultado positivo de uma forma geral. É possível destacar também o resultado obtido
pelo segmento de Caminhões Pesados, que licenciou 25% a mais de veículos em 2017. Entretanto, os próprios
Caminhões, nas categorias Semileves, Leves e Semipesados fecharam o ano no vermelho, com resultados negativos frente a 2016.
2017
Unidades

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

NOV
A

DEZ
B

JAN-DEZ
C

DEZ
D

JAN-DEZ
E

A/B

A/D

C/E

186.858

182.631

1.995.574

178.828

1.776.860

2,3

4,5

12,3

Veículos leves

179.723

176.281

1.933.662

173.886

1.716.964

2,0

3,4

12,6

Automóveis

155.866

154.956

1.691.350

151.882

1.484.744

0,6

2,6

13,9

23.857

21.325

242.312

22.004

232.220

11,9

8,4

4,3

5.915

5.264

50.158

4.276

48.742

12,4

38,3

2,9

199

181

1.808

183

1.984

9,9

8,7

-8,9

1.372

1.158

11.661

1.084

13.096

18,5

26,6

-11,0

612

436

4.439

376

4.218

40,4

62,8

5,2

Semipesados

1.566

1.432

13.533

1.325

14.473

9,4

18,2

-6,5

Pesados

2.166

2.057

18.717

1.308

14.971

5,3

65,6

25,0

Ônibus

1.220

1.086

11.754

666

11.154

12,3

83,2

5,4

Total

Comerciais leves
Caminhões
Semileves
Leves
Médios

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

178,9

181,9

182,6

186,9

1.995,6

Fonte: Renavam/Denatran.
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Números do Setor
PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
No que diz respeito à produção de autoveículos montados, o resultado na comparação anual foi ainda mais
positivo do que nos licenciamentos. Em 2017, a produção total foi 25,2% superior à registrada no ano anterior.
Destaque para os Caminhões, cuja média de crescimento (37%) foi altamente influenciada pelo segmento de
Médios, que registrou aumento de 104,1% na produção do ano recém-encerrado. Entretanto, vale frisar que nenhum dos segmentos analisados obteve resultado negativo ao final da temporada.
2017
Unidades

VARIAÇÕES PERCENTUAIS

DEZ
A

NOV
B

JAN/DEZ
C

DEZ
D

JAN/DEZ
E

A/B

A/D

C/E

213.707

249.075

2.699.672

199.864

2.156.356

-14,2

6,9

25,2

Veículos leves

204.949

239.244

2.596.115

194.789

2.077.169

-14,3

5,2

25,0

Automóveis

180.338

208.540

2.269.468

164.937

1.778.464

-13,5

9,3

27,6

24.611

30.704

326.647

29.852

298.705

-19,8

-17,6

9,4

7.436

8.166

82.887

4.102

60.482

-8,9

81,3

37,0

93

115

2.311

137

2.239

-19,1

-32,1

3,2

2.228

1.728

17.842

1.131

16.634

28,9

97,0

7,3

494

596

6.588

140

3.228

-17,1

252,9

104,1

Semipesados

1.753

2.258

23.717

1.083

17.095

-22,4

61,9

38,7

Pesados

2.868

3.469

32.429

1.611

21.286

-17,3

78,0

52,3

Ônibus (Chassis)

1.322

1.665

20.370

973

18.705

-20,6

35,9

10,5

128

321

4.526

114

4.276

-60,1

12,3

5,8

1.194

1.344

16.144

859

14.429

-11,2

39,0

11,9

Total

Comerciais leves
Caminhões
Semileves
Leves
Médios

Rodoviário
Urbano

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

237,2

249,9

249,1

213,7

2.699,7

Fonte: Renavam/Denatran.
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Certificação de vidros automotivos
tem nova regulamentação, informa IQA
Uma das principais alterações é a obrigatoriedade de marcação do selo de identificação de conformidade no produto com
o número de registro de objeto

S

ão Paulo, fevereiro
de 2018 – O Instituto
da
Qualidade
Automotiva (IQA) alerta
fabricantes e importadores
de vidros automotivos para
a publicação da Portaria
Inmetro nº 41, de 19 de
janeiro de 2018, que trouxe
mudanças referentes à
certificação compulsória do produto no Brasil, com
foco em atualizar as Portarias Inmetro n° 156 e
n° 157 e aprimorar o processo de certificação,
seguindo os requisitos estabelecidos no RGCP e
visando reduzir os riscos de lesões aos usuários
de veículos em vias publicas em caso de colisões
e acidentes.

modo a não oferecer danos ao consumidor; devem
estar permanentemente marcados com dados que
permitam a sua rastreabilidade, em local de fácil
visualização após instalados; devem ser apenas
laminados quando aplicados em para-brisas e podem
ser tanto temperados

Uma das principais alterações é a obrigatoriedade de
marcação do selo de identificação de conformidade no
produto com o número de registro de objeto, como já
ocorre em outros produtos de certificação compulsória.

IMPRENSA

Segundo Sergio Kina, gerente técnico do IQA, a nova
regulamentação era esperada pela indústria de vidros
automotivos. “A revisão foi realizada pelo Comitê
Brasileiro de Vidros Planos, da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (CB-37/ABNT), que é presidido
pela Associação Brasileira de Distribuidores e
Processadores de Vidros Planos (Abravidro)”, conta.
Destinado a vidros laminados e temperados de
veículos rodoviários do mercado de reposição
nacional, o novo documento aprova o Regulamento
Técnico da Qualidade para Vidros de Segurança
Automotivos, que aperfeiçoa os requisitos referentes
à segurança do produto, estabelecidos pelas Portarias
Inmetro nº 156 e 157, ambas de 4 de junho de 2009.
Requisitos gerais – Conforme a nova Portaria,
os vidros devem ser projetados e fabricados de
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como laminados quando aplicados em áreas
envidraçadas laterais e traseiras do veículo.
A partir de janeiro de 2023, os fabricantes e
importadores deverão fabricar ou importar produtos
adequados conforme a nova Portaria para o mercado
nacional. A partir de janeiro de 2025 os fabricantes
e importadores deverão comercializar no mercado
nacional apenas

IQA - INSTITUTO DA QUALIDADE AUTOMOTIVA
Al. dos Nhambiquaras, 1.509 – Indianópolis – São
Paulo – SP – CEP 04090-013
Tel: (11) 5091-4545 – Fax: (11) 5533-8867 – marketing@
iqa.org.br – www.iqa.org.br
produtos adequados à nova Portaria. A partir de janeiro
de 2033, o comércio varejista poderá apenas comercializar
produtos em conformidade com a nova Portaria.
O IQA é acreditado pela Coordenação Geral de
Acreditação (CGCRE) do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), para
certificação de produtos e serviços automotivos sob
a identificação OCP 0009. Mais informações sobre
processos de certificação podem ser obtidas por
meio do telefone (11) 5091-4545.
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Erik Penna

freepik.com

Por que os pequenos
negócios quebram?

V

ocê sabia que, segundo o Sebrae, 98,5%
das empresas no Brasil são micro e pequenos negócios? E, segundo o IBGE,
de cada 10 negócios abertos no Brasil, 6 fecham antes de completar 5 anos? Pasmem,
nos Estados Unidos, esse dado é ainda mais
negativo, pois lá, 80% das empresas fecham
antes de cinco anos de atividade.
Dados preocupantes e que muito têm a ver
com as três personalidades que existem dentro de cada dono de um pequeno negócio.
Um estudo da E-MythWorldwide, publicado
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no livro O Mito Empreendedor, de Michael
Gerber, chegou à conclusão que uma das
principais razões para que a maioria das
empresas feche as portas é a briga entre as
personalidades existentes dentro do próprio
dono do negócio.
Segundo Gerber, há três tipos de personalidades dentro de cada empresário que abre
um negócio e que o atrito entre elas é o
principal culpado para a falta de prosperidade. São elas:
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2) Administrador: é o perfil pragmático,
que adora planejar. Vive o passado, afinal,
aprende com os erros para se organizar melhor a cada dia. É daquele tipo que primeiro
precisa conhecer a casa para só depois pensar em morar nela. Geralmente representa
20% do perfil de empreendedores. Sua bandeira é: “Se ele não planejar as coisas, nada
de bom vai acontecer”.
3) Empreendedor: é o perfil sonhador, aquele
visionário catalisador da mudança e representa 10% do perfil empresarial. Caracteriza-se
pela criatividade e sempre chega com ideias
para inovar o negócio, quer transformar continuamente sonho em realidade. Vive no futuro,
do tipo que termina de construir a casa e já
pensa na próxima. Sua bandeira é: “Se não for
ele, ninguém cria nada”.
Agora imagine o encontro dessas três pessoas na empresa: o perfil empreendedor já
chega falando que tem uma brilhante ideia.
O administrador então retruca: Ah, não, nem
terminei de planejar a primeira ideia e você
já aparece com outra; pode esperar para nos
organizarmos direito. E enquanto os dois estão discutindo o técnico aproveita para sair de
fininho e já começa a colocar a mão na massa.

E essa guerra mental e cotidiana na cabeça
do empresário costuma ser fatal para o desenvolvimento do negócio. E sabe o que é o
mais agravante? Quando ele percebe que não
está dando conta e decide contratar alguém
para ajudar, é comum escolher uma pessoa
com o mesmo perfil do seu, afinal, uma personalidade semelhante à sua irá agradá-lo e
o problema tende a persistir.
Então a dica para evitar este ciclo negativo é
ter a consciência de que o pequeno empresário que deseja crescer vai precisar dos 3
perfis. Mas cabe a ele reconhecer o seu perfil
mais saliente e valorizar e dar espaço para as
outras 2 personalidades atuarem dentro de
cada decisão, ou encontrar pessoas com perfis
complementares, podendo ser um funcionário
ou até um sócio.
É importante lembrar que grande é aquele
que reconhece a grandeza do outro, ou seja,
identificar, relevar e valorizar o perfil do outro
e, a partir daí, trabalhar em harmonia para o
bem do próprio negócio.
Além disso, é preciso saber treinar adequadamente as pessoas ao seu redor para poder delegar, pois, se a empresa depende
de você para tudo, na verdade você estará atuando mais como empregado do que
como empresário.

Davi Rodrigues

1) Técnico: é aquele que sabe colocar a
mão na massa, gosta de fazer, representa
70% do perfil do empreendedor novato.
Caracteriza-se por viver o presente, desconfia de ideias ambiciosas, é focado na realização e, por isso, acha que ninguém realiza uma
tarefa tão bem como ele. Desta forma, defende a bandeira: “Se quer bem feito, faça você
mesmo”. Um erro muito comum do técnico é
pensar, quando empregado, que vai abrir um
negócio e continuar fazendo a mesma coisa,
ganhando mais e com maior liberdade por
não ter patrão.

Erik Penna é palestrante
motivacional, especialista
em vendas, consultor
e autor dos livros
“A Divertida Arte de Vender”
e “Motivação Nota 10”.
Site: www.erikpenna.com.br
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Cultura

Atos de coragem
Obra de especialista japonês destaca importância de sermos quem somos

C

hega às livrarias brasileiras neste início de
ano A Coragem de Não Agradar (Editora
Sextante, R$ 35, 272 páginas), uma obra
de autoajuda que busca incentivar nos leitores a
importância de sermos nós mesmos. O entendimento do autor Fumitake Koga é simples, mas difícil de ser aceito e colocado em prática por todos:
devemos ser nós mesmos, ainda que tal postura
não agrade a todos.
E fatalmente não agradará. É justamente por
isso que Koga destaca a importância de sermos
corajosos para viver sem essa busca incessante
de agradar a todos. A procura por tal perfeição
fará com que adotemos hábitos e características que não nos pertencem, deixando de viver
uma vida em sua plenitude.
Koga nasceu no Japão em 1973. Premiado, o
autor já escreveu diversos livros, tanto na área
de negócios quanto em não ficção. No ramo da
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autoajuda, Koga tornou-se um especialista na
psicologia desenvolvida por Alfred Adler, um
dos principais expoentes da ciência, ao lado
de Sigmund Freud e Carl Jung.
Em sua nova obra, Koga adota uma estrutura
diferenciada para explorar os principais ensinamentos da psicologia adleriana. É através de
um diálogo entre um jovem e um filósofo que
o autor aborda temas como autoestima, raiva,
autoaceitação e complexo de inferioridade.
Koga simula a conversa entre os dois como
se esta tivesse ocorrido em cinco noites. A leitura é leve, justamente pelo formato adotado
pelo autor, que impõe fluidez ao livro. Para
isso, Koga se inspirou nos diálogos proporcionados por Platão, um dos principais filósofos
da Antiguidade. Seu objetivo é oferecer ao
jovem, por meio do filósofo no livro, as ferramentas necessárias para que ele se torne capaz
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de se reinventar e de dizer não às limitações
impostas por si mesmo e pelos outros.
Trata-se de um ato de coragem, como explicita o próprio título do livro. Ser você mesmo
em um mundo cada vez mais marcado por personas e máscaras utilizadas nas redes sociais
demanda coragem. Coragem para expor suas
fraquezas, explorar suas habilidades e não esconder suas tristezas e aflições.
Quando empurramos tudo para debaixo do
tapete, fingindo a todos sermos aquilo que não
somos, acabamos por ampliar nossas frustrações, diminuindo a autoestima e ampliando o
chamado complexo de inferioridade.
O livro guarda seus principais méritos no
fato de expor com clareza as ideias provenientes da filosofia de Adler. O texto é direto,
não faz rodeios e o autor busca utilizar uma
linguagem acessível a todos. Ainda que o tema
da Filosofia costume provocar receios em boa
parte dos leitores, que temem não entender
os assuntos abordados devido à linguagem rebuscada, o livro tem uma abordagem simples,
repleta de situações cotidianas para ajudar a
expor o entendimento de Adler sobre diversos assuntos.
Veja, por exemplo, parte do diálogo entre o
jovem e o filósofo a respeito do sentimento de
raiva. “A raiva é uma emoção instantânea. Mas
agora escute a história que eu vou lhe contar.
Certo dia, mãe e filha estavam discutindo aos
berros. De repente, o telefone tocou. A mãe
pegou o fone às pressas e, com a voz ainda
carregada de raiva, disparou: ‘Alô?’ Do outro
lado da linha estava o professor do colégio da
filha. Assim que a mãe percebeu, mudou a maneira de falar e ficou bem-educada. Nos cinco
minutos seguintes, conduziu a conversa com
o melhor tom de voz possível. Quando desligou, sua expressão mudou imediatamente e
ela voltou a gritar com a filha. [...] Em suma, a
raiva é uma ferramenta que pode ser empregada na medida do necessário. Pode ser posta
de lado no momento em que o telefone toca
e reutilizada depois que a pessoa desliga. A

mãe não está berrando com uma raiva incontrolável, apenas usando a raiva para dominar
a filha, falando mais alto, e, assim, impor suas
opiniões”, afirma o filósofo.
“Então a raiva é um meio de alcançar uma
meta?”, questiona o jovem. “É o que diz a teleologia”, completa o filósofo.
O livro vale a pena, e pode ser lido aos
poucos, ao final do dia, como uma maneira de
assimilar os importantes conceitos abordados
pelo autor japonês. Leituras de Negócios são
sempre válidas, mas também é positivo iniciar
o ano com um livro de autoajuda que não é
pedante e tampouco irreal.
Um dos pontos recorrentes no livro de Koga é
que nossa vida é responsabilidade nossa, a partir de algo que nós próprios escolhemos. Afinal,
é você quem decide como irá viver.
“Preste atenção no argumento de Adler aqui.
Ele diz que o eu não é determinado por nossas
experiências, mas pelo sentido que damos a
elas. Ele não está dizendo que a experiência de
uma terrível calamidade ou violência durante a
infância – ou outros incidentes do gênero – não
têm influência na formação da personalidade.
Na verdade, a influência é forte. Mas o importante é que nada é determinado de fato por
essas influências. Somos nós que determinamos nossa vida de acordo com o sentido que
damos às experiências passadas. Sua vida não
é algo que alguém dá a você, mas algo que você
próprio escolhe, e é você quem decide como
viver”, esclarece o autor, através da fala do filósofo imaginado no texto.
Koga já vendeu cerca de três milhões em
todo o mundo. Nesta nova obra, seu objetivo
é mostrar como a filosofia pode ajudar o leitor
a se libertar da opinião dos outros, superando
suas limitações e tornando-se a pessoa que
deseja ser. Dê uma chance a ele!
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Pesquisa (PCCV - Outubro 2017)

Pesquisa Conjuntural do Comércio
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.
Faturamento
real*

Out-17/Out-16
(%)

acumulado no
ano (%)

acumulado
12 meses (%)

Autopeças e acessórios

1.123.497

12,8

10,7

11,6

Concessionárias de veículos

6.468.052

9,2

7,8

7,8

375.554

14,3

18,4

20,0

Atividade
Estado de
São Paulo
Capital
ABCD
Araçatuba
Araraquara
Bauru
Campinas
Guarulhos
Jundiaí
Litoral
Marília

Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos

2.705.648

6,4

5,5

5,3

Autopeças e acessórios

72.356

12,4

21,0

26,5

Concessionárias de veículos

447.096

18,1

8,1

7,9

Autopeças e acessórios

26.867

1,7

0,1

0,8

Concessionárias de veículos

63.585

17,2

9,1

7,4

Autopeças e acessórios

41.640

3,7

14,2

12,4

Concessionárias de veículos

177.496

8,6

6,9

7,2

Autopeças e acessórios

51.441

6,1

-1,4

-0,1

Concessionárias de veículos

183.946

5,8

4,6

5,3

Autopeças e acessórios

126.567

16,0

9,0

8,9

Concessionárias de veículos

711.773

10,8

11,8

10,8

Autopeças e acessórios

53.750

30,3

10,3

9,7

Concessionárias de veículos

133.823

11,5

8,6

7,9

Autopeças e acessórios

42.933

13,3

2,2

-0,1

Concessionárias de veículos

258.288

6,6

5,8

7,5

Autopeças e acessórios

40.869

3,8

10,5

14,4

Concessionárias de veículos

239.008

14,7

15,8

18,5

Autopeças e acessórios

52.795

14,1

22,8

22,0

Concessionárias de veículos

78.022

7,6

7,1

9,8

Autopeças e acessórios

23.331

4,3

0,1

5,5

Concessionárias de veículos

191.751

19,5

12,9

13,4

Presidente
Prudente

Autopeças e acessórios

13.062

-4,6

-11,6

-10,5

Concessionárias de veículos

76.498

15,8

3,6

3,7

Ribeirão
Preto

Autopeças e acessórios

94.687

6,6

1,4

1,3

Concessionárias de veículos

393.691

2,1

2,2

8,8

São José do
Rio Preto

Autopeças e acessórios

36.902

2,4

-1,5

-0,9

Concessionárias de veículos

181.887

15,9

6,7

6,6

Autopeças e acessórios

39.366

27,0

13,3

12,9

Concessionárias de veículos

299.279

9,5

7,3

6,4

Autopeças e acessórios

31.377

-2,7

2,0

1,8

Concessionárias de veículos

326.262

16,1

17,2

16,4

Osasco

Sorocaba
Taubaté

* A preços de outubro/2017 – valores em R$ mil
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Varejista do Estado de São Paulo
Variação sobre mesmo mês do ano anterior

Variação acumulada no ano

ago-17 (%)

set-17 (%)

out-17 (%)

ago-17 (%)

set-17 (%)

out-17 (%)

16,1

9,1

12,8

10,6

10,4

10,7

12,5

6,6

9,2

7,8

7,7

7,8

24,8

10,2

14,3

20,1

18,9

18,4

9,7

1,4

6,4

5,9

5,4

5,5

23,5

26,4

12,4

21,6

22,1

21,0

21,7

12,3

18,1

6,2

6,9

8,1

-0,7

7,1

1,7

-0,9

-0,1

0,1

6,5

5,4

17,2

8,6

8,2

9,1

28,1

13,0

37,3

11,8

11,9

14,3

2,9

2,0

8,6

7,3

6,7

6,9

2,3

3,0

6,1

-2,2

-2,8

-1,4

6,2

7,3

5,8

4,1

4,4

4,6

13,2

7,9

16,0

8,3

8,2

9,0

18,5

14,9

10,8

11,6

11,9

11,8

30,2

18,2

30,3

6,9

8,1

10,3

12,0

13,6

11,5

7,6

8,3

8,6

11,0

9,8

13,3

0,1

1,1

2,2

13,7

6,0

6,6

5,6

5,6

5,8

7,0

7,7

3,8

11,7

11,3

10,5

20,5

0,5

14,7

18,2

15,9

15,8

13,9

16,7

14,1

24,7

23,8

22,8

14,9

2,7

7,6

7,7

7,1

7,1

-1,3

-9,4

4,3

0,9

-0,4

0,1

22,9

30,7

19,5

9,6

12,0

12,9

-17,4

-10,0

-4,6

-12,6

-12,4

-11,6

9,3

2,3

15,8

2,2

2,2

3,6

11,6

2,0

6,6
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Flash

SETOR AUTOMOTIVO SE DESPEDE DO
EMPRESÁRIO RAUL RANDON

M

orreu em 3 de março o empresário Raul Anselmo
Randon. Randon foi o fundador das Empresas Randon,
que atuam no segmento de implementos para transporte
de carga. Sua história na indústria brasileira começou ainda
na década de 1940, quando, junto com seu irmão Hercílio,
decidiu abrir uma oficina para reforma de motores industriais
na cidade de Caxias do Sul (RS). Até então, os irmãos trabalhavam na fabricação de ferramentas agrícolas.
Nos anos 1970, os irmãos perceberam o potencial de crescimento do setor de transportes e investiram em uma nova
fábrica. Com a abertura do capital, a empresa ampliou sua
capacidade de produção e iniciou a fabricação de veículos
fora de estrada, através da Randon Veículos. Foi a primeira
montadora genuína de veículos automotores do Sul do Brasil.
De lá para cá, a Randon ingressou no comércio exterior, diversificou seus negócios e consolidou-se como uma marca
de referência global, posicionada entre as maiores empresas
privadas brasileiras.
Raul Randon morreu aos 88 anos, após não resistir às complicações decorrentes de uma cirurgia a que foi submetido.
O empresário deixa a esposa Nilva e os filhos David, Roseli,
Alexandre, Maurien e Daniel. Em fato relevante divulgado
ao mercado, a Randon S.A. Implementos e Participações
manifestou gratidão ao legado deixado pelo empresário.
Um gesto que certamente foi acompanhado por todos os
integrantes do setor industrial automotivo brasileiro.
A revista Mercado Automotivo envia seus mais profundos
sentimentos a familiares e amigos pela perda.
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vamos
construir
o futuro
juntos
Autop 2018. nova marca. novo ciclo
novos horizontes para o setor automotivo

2018
em 2018 as melhores oportunidades de négocios
do setor automotivo estarão na autop
Garanta seu espaço na principal feira do setor automotivo
do Norte e Nordeste

autopceara.com.br
85. 3206.6191 | ssa-ce@autopceara.com.br
85. 3261.1111 | autop@ikone.com.br

HORÁRIO: Quarta a sexta - 16h as 22h

Sábado - 11h as 18h

Promoção e Realização

Comitê Organizador:

Organização
Q U A L I D

A
D

D

E

E

D R Ã
O
P A
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TREINAMENTOS E EQUIPAMENTOS

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E
FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS

EVENTOS

45

Flash

MAGNETI MARELLI COFAP AFTERMARKET LANÇA
LINHA DE VELAS DE IGNIÇÃO PARA MOTOCICLETAS

A

Magneti Marelli Cofap Aftermarket anunciou o lançamento de uma linha de velas de ignição voltadas para o
mercado de motocicletas. Dessa forma, a empresa aproveita
o reaquecimento do segmento e completa um catálogo de
velas com 22 códigos, suficientes para atender a mais de 95%
da frota circulante nacional. As velas de ignição Magneti Marelli
estão disponíveis nas versões Resistiva e Standard.
A Magneti Marelli Cofap Aftermarket aproveita ainda o lançamento dos itens para ressaltar a importância da vela de
ignição, um componente fundamental para o funcionamento do motor. Ela é responsável por conduzir a alta voltagem
gerada pelas bobinas de ignição para o interior da câmera
de combustão, convertendo-a na faísca elétrica – também
chamada centelha – necessária para inflamar a mistura de

ar/combustível e garantir um funcionamento harmônico do
motor. Quando o condutor utiliza as velas com características adequadas à sua motocicleta, ele garante o consumo
adequado de combustível e, consequentemente, a redução
nos índices de emissões.

ZF MARINE É INTEGRADA
À ZF AFTERMARKET NO BRASIL

A

ZF Aftermarket anunciou ao mercado a completa integração da unidade de negócios Marine à sua estrutura
no Brasil. Desde janeiro deste ano, a ZF Marine Brasil está integralmente em Itu, no interior de São Paulo, e atende seus
clientes por meio dos canais e estrutura da ZF Aftermarket.
Em seu portfólio, a ZF Marine tem reversores, sistemas azimutais de propulsão auxiliar e principal, comandos eletrônicos, eixos e hélices – todos para aplicações em barcos de
uso comercial (como rebocadores e barcos de operação
offshore) ou para lazer (iates).
“Trata-se de uma mudança estratégica para a ZF Marine
no Brasil. Além de estarmos disponíveis por meio dos diversos canais de comunicação (linha 0800, WhatsApp e
e-mail), e fazermos uso de toda a estrutura disponível ao
mercado de reposição, o fato de estarmos instalados na ZF
Aftermarket nos garante compartilhar das melhores práti-
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cas do Centro de Distribuição, principalmente nos casos
de atendimentos de emergência para qualquer ponto da
América do Sul”, afirma Carlos Lima, gerente de Vendas e
Serviços da área marítima da ZF Aftermarket no Brasil.
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Flash

NO YOUTUBE, MONROE APRESENTA SÉRIE
SOBRE A TROCA DO AMORTECEDOR DO FIAT UNO

A

Monroe tem investido em seus canais nas redes sociais,
não apenas para informar ao mercado as novidades,
mas também para apresentar orientações sobre o correto
uso de seus produtos. Dessa forma, a marca lançou em seu
canal no YouTube, o Monroe Informa, uma série inédita sobre
a troca dos amortecedores do Fiat Uno. O objetivo do material é levar de forma rápida e didática ao reparador conteúdos
que podem auxiliá-lo em seu dia a dia nas oficinas.
“O reparador automotivo está sempre em busca de capacitação. O sucesso dos nossos vídeos no YouTube demonstra
essa demanda do mercado por conteúdos técnicos acessíveis e de qualidade”, afirma o gerente de Vendas e Marketing

NAKATA AMPLIA LINHA DE
SUSPENSÃO PARA VEÍCULOS PESADOS

A

Nakata apresentou ao mercado de reposição novos
itens na linha de suspensão. A fabricante de autopeças
anunciou o lançamento de barras de reação e bieletas para
veículos da Ford, Mercedes-Benz e Volvo.
Para a Ford, a Nakata oferece as bieletas com código N 92056
e N 92057 para o modelo F 4000 (2000 a 2017), dianteiro
direito e esquerdo, respectivamente. Já a barra de reação N
5252 é direcionada aos veículos Mercedes-Benz 2035 Axor,
2044 Axor, 2640 Axor, 3340 Axor e 3344 Axor; todos modelos
2013 a 2016. A barra de reação com código N 5256 é indicada
para o O500M e O500R, ambos 1998 a 2017 e o código N
5261 é dirigido ao chassi O500U (1998 a 2017).
Por fim, o código N 8669 da barra de reação deve ser aplicado no Volvo FH12 (1993 a 2012) e no NH12 (1999 a 2006),
enquanto o N 8672 atende o B12B (1993 a 2012), B7R (1998
a 2006) e o B9S (1998 a 2006).
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da Tenneco, Edison Vieira. No primeiro vídeo da série, o reparador pode conferir o passo a passo da desmontagem
do amortecedor dianteiro do veículo. Os vídeos posteriores
abordarão a montagem e a troca do componente.
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FRAS-LE COMEMORA MAIOR
EXPANSÃO DE SUA HISTÓRIA EM 2017

A

Fras-le tem motivos de sobra para comemorar o que
passou em 2017. O ano foi marcado por crescimento,
expansão e consolidação da presença da marca em diversos mercados. Somente em relação às aquisições, a Fras-le
comprou três empresas da Argentina e do Uruguai (Armetal,
Farloc e Fanacif ). Já na Índia, promoveu a criação da ASK
Fras-le Friction, que fornecerá ao mercado local e também
para Bangladesh, Nepal e Sri Lanka. A unidade na China foi
duplicada e foram instalados um escritório de vendas e um
centro de distribuição na Colômbia.
No Brasil, a Fras-le formalizou parceria com a multinacional
americana Federal Mogul que resultou na Jurid do Brasil, em
Sorocaba (SP). A nova empresa fabricará e distribuirá produtos de freio Premium para fabricantes de veículos de equipamentos originais e clientes de pós-venda nos mercados
de veículos leves em toda a América do Sul.

“Enfrentamos a crise com modernos sistemas de gestão e
acreditamos na força do compartilhamento para crescer”,
afirma Sérgio Carvalho, CEO da Fras-le, que completa: “O ciclo
de aquisições e novas parcerias não se encerra. O objetivo é
seguir a trajetória de expansão global e aumento do portfólio
de produtos sem tirar a atenção do negócio”.

ARTEB FORNECE COMPONENTES
PARA NOVO POLO E VIRTUS DA VOLKSWAGEN

O

s lançamentos do Novo Polo e do sedã Virtus, ambos
da Volkswagen, contam com faróis e lanternas produzidos pela Arteb, uma das importantes indústrias em sistemas de iluminação para o setor automotivo com atuação no
mercado nacional. Para o Novo Polo, a Arteb fornece faróis
e lanternas, enquanto o Virtus é equipado apenas com os
faróis da marca.
“Equipar os conceituados e premiados veículos da
Volkswagen veio para comprovar que os processos, produtos
e serviços da Arteb atendem os mais altos padrões de qualidade e excelência exigidos pelas montadoras”, afirma Edson
Brasil, vice-presidente do Grupo Arteb, destacando ainda a
qualidade reconhecida dos novos modelos. “É gratificante ser

um dos fornecedores do Novo Polo e do Virtus, projetados
com materiais de elevada qualidade e alta performance em
iluminação, proporcionando maior conforto e segurança na
dirigibilidade”, completa.
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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

A Albarus está de volta. Quem conheceu poderá matar a saudade. Quem
não conhece, prepare-se para uma relação de confiança que nem o tempo
pode apagar. Qualidade que marcou época e conquistou o coração do Brasil.
Albarus. Qualidade que transmite segurança.
albarus.com.br

facebook.com/albarusoficial

youtube.com/albarusoficial

sac@albarus.com.br

0800-727-7012

