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CEO e presidente da Nakata, fala sobre como superar 
os desafios do setor em meio à concorrência

JORGE SCHERTEL,







A paralisação dos caminhoneiros trouxe à tona para a 
sociedade o problema da deficiência de infraestrutura de 
nosso país, questão que não é novidade para nenhum 
empresário. Sempre que tenho oportunidade ressalto essa 
questão quando participo de eventos do setor. A falta de 
infraestrutura eleva custos da operação e acaba afetando 
diretamente os resultados das empresas e o investimento 
em logística torna-se cada vez mais um ponto de 
atenção. A matéria de capa trata exatamente desse 
assunto, mostrando os desafios de logística enfrentados 
pela indústria brasileira para superar os problemas de 
infraestrutura. Para o setor de distribuição, que precisa 
atender diferentes regiões do País, logística é uma área 
crucial em busca de soluções e mais eficiência e agilidade 
para minimizar os efeitos dos entraves como os expostos 
nos dias de paralisação.

Na seção Entrevista, o CEO e presidente da Nakata, Jorge 
Schertel, conta como a empresa vem atuando para se 
destacar no mercado de reposição; e logística é um dos 
pontos citados por ele como diferencial para se manter 
competitivo.

O programa Rota 2030, que ainda está em discussão e 
deve substituir o Inovar-Auto, também está nesta edição 
da revista. A matéria destaca a expectativa do setor para a 
implantação desse novo programa.

Espero que os temas abordados possam, de alguma 
maneira, ser úteis e contribuir positivamente.

Até breve!  

O BRASIL SOBRE RODAS PAROU E OS GARGALOS 
                DA INFRAESTRUTURA FICARAM EVIDENTES

Rodrigo Carneiro, presidente da 
Andap – Associação Nacional dos 
Distribuidores de Autopeças
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A Nakata, que atua no mercado de reposição, 
vem ganhando participação e se destacando en-
tre as marcas mais admiradas pelos mecânicos. 
O CEO e presidente da empresa, Jorge Schertel, 
fala, em entrevista exclusiva à revista Mercado 
Automotivo, como a marca conseguiu crescer nos 
últimos anos e revela como superar os desafios em 
meio à concorrência. Para dar conta de atender 
a demanda com uma frota de veículos diversi-
ficada com mais de mil modelos diferentes, 
Schertel acredita que fatores determinan-
tes para o sucesso estão relacionados a 
investimentos para reduzir o ciclo de 
desenvolvimento de produtos, siste-
mas de tecnologia de informação, 
logística e capital de giro. Confira 
a seguir a íntegra da entrevista: 

A FÓRMULA PARA 
CRESCER NA 
REPOSIÇÃO

Entrevista
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Revista Mercado Automotivo – 
A Nakata está voltada inteira-
mente ao setor de reposição. 
Na prática, com a experiên-
cia que tem no setor, o senhor 
considera que o brasileiro, de 
fato, está priorizando os repa-
ros em seu veículo ao invés de 
adquirir um veículo 0 km? Essa 
previsão otimista tem se con-
cretizado na reposição?

Jorge Schertel – Estamos saindo 
de uma crise, isso não quer dizer 
que os empregos e a confiança 
já retornaram totalmente. Isso é 
um processo que demanda mais 
algum tempo e que afetou o mer-
cado brasileiro como um todo, 
não somente a venda de veículos 
novos. Porém, o mercado poten-
cial para o negócio de reposição 
é a frota circulante e isso só tem 
aumentado. Em especial, com a 
forte entrada de veículos zero km 
vendidos há 3 ou 4 anos, que im-
pulsionaram as vendas em 2017 
e devem continuar alavancado 
também em 2018.

RMA – O senhor considera que o 
pior da crise econômica enfren-
tada pelo Brasil já passou? Qual 
a expectativa da Nakata para o 
trabalho no Brasil nos próximos 
dois anos?

Jorge Schertel – Penso que o 
pior já passou, porém, isso não 
quer dizer que a economia vá 
bem, vem melhorando a passos 
lentos. Já a Nakata prevê cresci-
mento acima de 10% para este e 
para o próximo ano, pois, além 
de acompanhar o crescimento 
da frota, também prevemos ga-
nhos de participação de merca-

do e introdução de novas linhas 
de produtos.

RMA – Nos últimos anos, o setor 
de reposição automotiva teve 
de enfrentar um grande desafio 
para atender um número cada 
vez maior de veículos, de mon-
tadoras variadas, de diversos 
países. Atualmente, o senhor 
considera que o cenário é de 
consolidação? Ou seja, as em-
presas que tiveram condições 
de enfrentar esse desafio já es-
tão colhendo os frutos ou o de-
safio ainda segue?

Jorge Schertel – Esse certamen-
te será um desafio constante. Há 
15 anos, tínhamos praticamen-
te 5 montadoras de veículos no 
Brasil com 50 modelos aproxi-
madamente. Hoje, temos cerca 
de 50 empresas fabricando ou 
revendendo cerca de mil mode-
los. Certamente, isso mudou o 
perfil da frota e a cobertura des-
ta diversidade de modelos de 
veículos continuará sendo, ao 
mesmo tempo, um desafio e fa-
tor crítico de sucesso, tanto para 
as marcas que atuam na reposi-
ção como também para a rede 
de distribuição. 

Sairão vencedores deste proces-
so aqueles que fizerem investi-
mentos em diminuição do tempo 
de ciclo de desenvolvimento de 
produtos, em tecnologia de in-
formação com sistemas mais in-
teligentes de recomendação de 
novos itens e dinâmica de abas-
tecimento, em capacidade logís-
tica para atender a esta crescente 
complexidade e também rigoroso 
controle do capital de giro. 
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importância da logística nas ca-
deias de valor. Isso ainda sem 
mencionar o aspecto de seguran-
ça, como é o caso do Rio de Ja-
neiro. Há ainda muito a fazer. 

RMA – De que forma esses 
problemas de infraestrutura 
influenciam nos negócios das 
empresas? Além de encarecer 
produtos e transporte, esses 
gargalos na infraestrutura re-
tardam o crescimento do setor?

Jorge Schertel – Penso que não 
chegam a prejudicar o cresci-
mento do setor, mas, sem dúvi-
da, aumentam os custos envol-
vidos em todo o processo. Seja 
pelo maior tempo de transporte, 
pelo maior consumo de combus-
tível, ou por custos extraordi-
nários, tais como adicional de 
seguro e escoltas. Isso tira com-
petitividade e, em muitos casos, 
aumenta os preços dos produtos 
para o consumidor final.

RMA – Segundo pesquisa re-
cente, a Nakata foi considerada 
uma das três marcas mais ad-
miradas pelos mecânicos. Nes-
se sentido, o que é mais difícil: 
atingir esse estágio de respeito 
ou manter-se nessa posição?

Jorge Schertel – Ambos. Confian-
ça na marca é reciprocidade pelo 
trabalho incessante. Assim, con-
quistar a confiança dos aplicado-
res exige um esforço diário em 
relação ao que já fazemos hoje 
e também em nossa constante 
evolução. Seja lançando produ-
tos, de forma competitiva e com 
alta qualidade assegurada, seja 

inovando na forma de comunica-

ção, fluída e de duas mãos. Pois, 

é importantíssimo ouvir o que o 

mercado nos ensina em como me-

lhorar a relação da Nakata duran-

te toda a jornada dos mecânicos. 

RMA – Que análise a Nakata faz 

do programa Inovar-Auto? Ele 

foi benéfico ao setor?

Jorge Schertel – Na minha visão, 

para o mercado de reposição o 

resultado é neutro. 

RMA – Por fim, gostaria que 

deixasse uma mensagem para 

os colaboradores da Nakata, de 

modo a abordar a expectativa 

da empresa para este e o pró-

ximo ano.

Jorge Schertel – Não somente 

aos colaboradores da Nakata, 

mas para todos os clientes, re-

vendedores, aplicadores e con-

sumidores de nossos produtos. 

O crescimento expressivo da 

Nakata nos últimos anos se deu 

por conta da qualidade e do 

comprometimento naquilo que 

fazemos, disciplina estratégica 

e colaboração com os principais 

agentes de negócio na distri-

buição. A Nakata continuará in-

vestindo para melhor servir, de 

forma exclusiva, o mercado de 

reposição e buscando entregar 

mais e melhores soluções de 

conforto e segurança para os veí-

culos usados e seus usuários.  

RMA – O que é mais difícil atu-
almente: entregar em todo o 
Brasil ou adequar-se à diversi-
dade de impostos do cenário 
fiscal brasileiro?

Jorge Schertel – De certa forma 
são interligados. Se o cenário 
tributário e fiscal fosse menos 
complexo, não haveria a neces-
sidade de um distribuidor ter, 
praticamente, filiais em cada um 
dos Estados brasileiros. A deci-
são seria pautada pela logística 
e pela estratégia de prestação 
de serviços. 

Como é o sistema tributário 
hoje, além de causar um eleva-
do custo de controle e da carga 
tributária em si, causa também 
aumento de capital de giro em 
toda a operação, o que acaba 
aumentando os preços dos pro-
dutos ao cliente final.

RMA – Falando sobre infraes-
trutura, o senhor considera que 
houve melhora no Brasil neste 
tema nos últimos cinco anos? 
Ainda temos muitos problemas 
de infraestrutura?

Jorge Schertel – Na região Su-
deste, mas principalmente em 
São Paulo, diria que estamos 
relativamente bem. Entretanto, 
em algumas importantes regiões 
produtoras de grãos ou por onde 
flui a safra, tais como os Estados 
de Mato Grosso, Paraná, Minas 
Gerais, Rondônia, para ficar só 
nestes exemplos, a infraestrutu-
ra, em especial as estradas, está 
muito aquém do que deveríamos 
ter nos dias de hoje devido à 

Entrevista
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O setor automotivo brasileiro esperava iniciar 
o ano de 2018 com um novo regime, em 
substituição ao Inovar-Auto, cujo término 

da vigência ocorreu no último dia de 2017. A dis-
cussão a respeito do novo programa, chamado de 
Rota 2030, entretanto, tem se arrastado e já é alta a 
possibilidade de não haver grandes avanços ainda 
neste primeiro semestre.

Em 24 de abril, representantes do setor automotivo 
reuniram-se com o presidente Michel Temer e minis-
tros para discutir detalhes e viabilizar a aprovação e 
implementação do Rota 2030. A expectativa ao final 
do encontro era de que o programa fosse lançado 
ainda em maio.

“Estamos na fase final de ajustes. Esses ajustes devem 
ser feitos ainda durante a semana e a expectativa é que 
o programa seja lançado em breve. Temos a expecta-

tiva de que isso aconteça ainda no mês de maio”, afir-
mou, na ocasião, o presidente da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 
Antonio Megale.

Um dos principais problemas é que todos foram pe-
gos de surpresa com o caos gerado pela greve dos 
caminhoneiros, ainda que esta tenha sido iniciada na 
segunda quinzena de maio. Pressionado por todas as 
consequências geradas pela paralisação (especialmen-
te pelo desabastecimento de combustíveis e alimentos 
em diversos Estados brasileiros), o governo teve de 
anunciar quatro medidas em caráter emergencial para 
desmobilizar a greve.

Todas, de certa forma, geram impactos na economia 
brasileira, especialmente em um momento de corte 
de gastos. Além do desconto de R$ 0,46 no litro do 
diesel durante dois meses, o governo anunciou que 
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Setor automotivo ainda aguarda implementação do 
programa que substitui o Inovar-Auto
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também iria determinar uma tabela de preços mínimos 
por quilômetro rodado no transporte rodoviário de 
cargas, a isenção de pedágio para eixos suspensos nos 
caminhões em todo o território nacional e que 30% dos 
fretes da Companhia Nacional de Abastecimento sejam 
realizados por caminhoneiros autônomos.

Dessa forma, diante de toda essa discussão, a aprova-
ção do Rota 2030 acabou ficando em segundo plano. O 
principal temor do setor automotivo é que a situação 
perdure, atrasando ainda mais a entrada em vigência 
do novo programa.

Um dos principais objetivos do novo regime é promo-
ver incentivos fiscais ao setor automotivo durante 15 
anos. Ainda que tenha como consequência o fortale-
cimento da indústria automotiva nacional, o progra-
ma deve ser desenvolvido com atenção especial, de 
modo a evitar quaisquer reclamações à Organização 
Mundial do Comércio (OMC) de outros países em re-
lação à política adotada no Brasil, tal qual ocorreu com 
o Inovar-Auto.

De acordo com o presidente da Anfavea, a expectativa 
de teto do setor é de incentivos na ordem de R$ 1,5 
bilhão por ano. No entanto, o valor poderá ser altera-
do de acordo com os mecanismos a serem acertados 
para o programa.

“O valor é difícil de precisar porque precisamos ter o 
formato final bem definido. Pode ser reavaliado. Isso 
é uma expectativa. A ordem de grandeza é essa, mas, 
dependendo dos ajustes do mecanismo, ele pode va-
riar para baixo um pouco”, afirmou.

O programa deverá ter duração de 15 anos e condicio-
na o incentivo tributário a investimento das empresas 
em pesquisa e desenvolvimento. O governo espera 
justamente que o setor dedique-se a produzir mais 
(e de forma mais qualificada) em território nacional. 
Dessa forma, é possível incentivar a evolução da cadeia 
automotiva como um todo e fortalecer as exportações 
brasileiras no setor.

Uma das principais pendências em relação ao Rota 
2030 era um “desentendimento” entre o Ministério da 
Fazenda e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior. Enquanto o segundo entendia 
como essencial o programa de incentivo fiscal ao setor 

automotivo, o primeiro atuava no sentido de secar os 
gastos, evitando qualquer perda de receita provenien-
te do recolhimento de impostos. Questionado ao final 
do encontro em abril, Megale afirmou que as divergên-
cias entre as pastas foram praticamente solucionadas.

“Precisamos ver apenas os últimos detalhes quanto aos 
mecanismos, mas houve uma convergência na forma 
de ser oferecido o apoio à pesquisa e ao desenvolvi-
mento”, completou o dirigente.

Em evento recente em Washington, nos Estados 
Unidos, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, 
afirmou que é preciso analisar o custo de oportu-
nidade desse tipo de medida, já que os recursos 
que deixariam de entrar por causa de uma política 
de incentivo ao mercado automotivo poderiam ser 
investidos em outras áreas.

E foi justamente uma pressão derivada de outra área 
(no caso, o setor de transporte rodoviário) que acabou 
fazendo com que a aprovação do regime fosse nova-
mente adiada. 

Outra preocupação do governo é que o Rota 2030 não 
ofenda nenhuma norma determinada pela OMC. Por 
conta do Inovar-Auto, o Brasil chegou a ser condena-
do na Organização. “Não faz sentido o Brasil colocar 
na mesa uma política que seja contra as regras da 
OMC”, afirmou Guardia, de acordo com reportagem 
da Agência Brasil.

A reunião de abril com o presidente Michel Temer 
contou ainda com representantes da Federação 
Nacional de Distribuição de Veículos Automotores 
(Fenabrave), do Sindicato Nacional da Indústria de 
Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças) 
e da Associação Brasileira das Empresas Importadoras 
e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa), 
além dos ministros da Fazenda, da Casa Civil, Eliseu 
Padilha, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 
Marcos Jorge de Lima, e do secretário da Receita 
Federal, Jorge Rachid.

Resta saber agora quando o programa será finalmente 
implementado e quais serão os benefícios que efetiva-
mente chegarão à cadeia automotiva brasileira.

*Com informações da Agência Brasil
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Desafios na logística
Greve dos caminhoneiros apenas evidencia os buracos que 
o Brasil precisa resolver na área

A greve dos caminhoneiros 
que tomou conta do noti-
ciário nacional nos últimos 

dias de maio provocou uma série 
de consequências em diversos se-
tores produtivos do Brasil. A pa-
ralisação gerou desabastecimento 
de combustíveis e produtos ali-
mentícios em todo o País, sendo 
que algumas regiões apresenta-
ram cenários de maior dificuldade 
diante da dependência do trans-
porte rodoviário.

Não passou incólume, entretanto, 
o posicionamento do setor auto-
motivo em relação ao cenário que 
se instaurou no Brasil nas últimas 
semanas. Sem entrar no mérito das 
reivindicações dos caminhoneiros, 
foi importante mostrar ao País que 
as indústrias foram fortemente afe-

tadas em toda a cadeia produtiva. 
Não se trata de promover o caos, 
mas de justamente chamar a aten-
ção para problemas que vêm sendo 
destacados por lideranças do setor 
automotivo há anos. Problemas 
que, basicamente, concentram-se 
na logística para atuar de forma 
adequada e sustentável em um 
país de proporções continentais.

Durante os dias mais delicados da 
greve dos caminhoneiros, a Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores (Anfavea) 
destacou, em nota enviada à im-
prensa, que as linhas de produção 
instaladas no Brasil estariam todas 
paralisadas a partir do dia 25 de 
maio. Na ocasião, a entidade fez 
questão de ressaltar que a indús-
tria automobilística gera cerca de 

R$ 250 milhões de impostos por 

dia e que, consequentemente, a 

paralisação das empresas do setor 

resultará em forte impacto na arre-

cadação brasileira neste ano.

“A greve dos caminhoneiros afetará 

significativamente nossos resulta-

dos, tanto para as vendas quanto 

para a fabricação e exportação”, 

declarou a Anfavea, em nota. A dis-

tribuição de autopeças, tanto para 

as montadoras quanto para a repo-

sição, também foi afetada. Afinal, 

todo o conteúdo distribuído pelo 

País ficou parado nas estradas ou 

nos centros de distribuição. 

Em situações como esta, uma aná-

lise simplista sempre busca quanti-

ficar o prejuízo gerado a cada setor. 

Certamente, o setor automotivo 
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enfrentará prejuízos decorrentes do 

cenário em que o País se transfor-

mou durante os dias de paralisação.

No entanto, mais importante que 

determinar o valor exato das per-

das, é entender que a logística 

precisa ser encarada com maior 

atenção pelo governo. Até mesmo 

porque o prejuízo gerado pela greve 

foi apenas o estopim de uma situa-

ção que já causa perdas aos setores 

produtivos e que seguirá causando 

caso nada seja feito.

Problema antigo

Os desafios envolvendo a logística 

de atender a diferentes regiões bra-

sileiras são antigos. Em um setor 

como o de reposição automotiva, 

no entanto, se tornam ainda mais 

evidentes, já que o consumidor 
“aceita” esperar cada vez menos 
pela chegada da peça/equipamen-
to de que precisa. O carro não 
pode ficar parado, mas atender a 
esta máxima em algumas regiões 
do País parece se tornar cada vez 
mais difícil.

Em entrevista exclusiva à revis-
ta Mercado Automotivo, Pedro 
Lopes, presidente da Associação 
Brasileira de Logística e Transpor-
te de Carga (ABTC), ressaltou as 
dificuldades impostas àqueles que 
percorrem o País para entregar pro-
dutos dos mais diversos.

“A inadequada infraestrutura ro-
doviária compromete a eficiência 
do setor transportador. A reduzida 
qualidade das rodovias brasilei-
ras eleva o custo operacional do 
transporte rodoviário de carga, re-
duz o desempenho dos veículos e 
a qualidade do serviço prestado”, 
destacou Lopes, cuja entrevista foi 
concedida antes mesmo do início 
do protesto dos caminhoneiros por 
melhores condições de trabalho.

O presidente menciona ainda da-
dos extraídos da última Pesquisa 
CNT de Rodovias referente ao ano 
de 2017. O levantamento é reali-
zado desde 1995, numa iniciativa 
conjunta da Confederação Nacio-
nal do Transporte (CNT), do Servi-
ço Social do Transporte (Sest) e do 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte (Senat).

De acordo com os dados, a baixa 
qualidade da infraestrutura rodo-
viária aumenta, em média, em 25% 
o custo do transporte. Ou seja, um 
quarto do valor atribuído ao trans-
porte de produtos no Brasil pode 
ser atribuído unicamente às péssi-
mas condições das rodovias fede-

rais e estaduais do País.

Para Clésio Andrade, presidente 
da CNT, qualquer esperança de 
recuperação da economia bra-
sileira nos próximos anos passa 
por investimentos significativos 
em infraestrutura de transporte. É 
preciso aumentar a eficiência das 
entregas, promovendo segurança 
a quem compra, a quem vende e a 
quem transporta.

“Assegurar a recuperação e a ex-
pansão da nossa malha rodoviá-
ria mostra-se imprescindível para 
permitir um crescimento social e 
econômico com bases permanen-
tes. Depois de atravessar a pior 
recessão de sua história, o Brasil 
precisa consolidar o processo de 
recuperação econômica registra-
do no segundo semestre de 2017. 
A expansão dos investimentos em 
infraestrutura é o caminho mais 
rápido e seguro para alcançarmos 
um novo ciclo de desenvolvimen-
to sustentável, com geração de 
empregos e distribuição de renda 
para todos os brasileiros”, afirma 
Andrade, no estudo. 

O dirigente ressalta ainda que “a 
superação das barreiras impos-
tas pelas deficiências de infraes-
trutura de transporte e logística 
pressupõe a recuperação e a am-
pliação da malha rodoviária do 
País, por onde transitam a maio-
ria das pessoas e grande parte da 
produção nacional”.

“O último Plano CNT de Transporte 
e Logística de 2014 sugere um in-
vestimento mínimo estimado de R$ 
987,18 bilhões no sistema logístico 
brasileiro”, reforça Lopes. O aporte 
é alto, mas faz sentido quando se 
analisa que as empresas brasileiras 
estão fortemente dependentes da 
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utilização de rodovias – e a greve 

dos caminhoneiros apenas com-

provou essa perspectiva.

“Esse cenário apenas ratifica um 

dos principais problemas do Brasil, 

que é a falta de investimento em 

bons projetos. Além disso, o trans-

porte rodoviário, que é responsável 

pela maior parte dos deslocamen-

tos de cargas no Brasil, demanda 

rodovias com melhor qualidade, 

para o aumento da eficiência logís-

tica, de forma que possa contribuir 

diretamente no processo de recu-

peração do crescimento econômico 

brasileiro”, afirma Lopes.

Situação atual

O estudo da CNT verificou diversas 

irregularidades e problemas em ro-

dovias de todo o País. Interessante 

apontar, por exemplo, que foi afe-

rida piora tanto nas rodovias sob 

gestão pública quanto naquelas 

sob gestão privadas.

“Entre as rodovias geridas pelo se-

tor público, 70,4% da extensão fo-

ram avaliadas como regular, ruim 

ou péssima e 29,6% foram consi-

deradas com estado geral ótimo ou 

bom. Na pesquisa de 2016, esses 

percentuais foram 67,1% e 32,9%, 

respectivamente. No caso das ro-

dovias concedidas, em 2017, 25,6% 

tiveram o estado geral classificado 

como regular, ruim ou péssimo; e 

74,4% atingiram a classificação óti-

mo ou bom. No ano passado, esses 

índices foram 21,3% para regular, 

ruim ou péssimo e 78,7% para óti-

mo e bom”, aponta o estudo.

A condição das estradas afeta dire-

tamente o setor automotivo. Não é 

raro, por exemplo, observar empre-

sas que preferem focar sua atuação 

em apenas uma, ou no máximo 

duas, regiões do País. Quem atua 
em São Paulo, por exemplo, está 
ciente das dificuldades que en-
frentará para levar seus produtos 
até as regiões Norte e Nordeste, 
por exemplo.

Esse cenário limita o próprio cres-
cimento do setor, já que concen-
tra a atuação em regiões especí-
ficas, ficando muito mais sensível 
a variações naturais do mercado. 
Quando consegue se fortalecer e 
estabelecer raízes em diferentes 
locais, a empresa tem a oportuni-
dade de obter resultados distintos 
em cada um deles, aproveitando- 
-se do regionalismo e das peculia-
ridades de cada Estado brasileiro. 
Se uma região vai mal, a saúde fi-
nanceira da companhia não é com-
prometida, já que pode apoiar-se 
em outras unidades.

Como chegar a essas regiões, no 
entanto, se as estradas só pio-
ram? A conclusão está em outro 
estudo da CNT, divulgado no se-
gundo semestre de 2017, sob o 
nome Transporte Rodoviário – De-
sempenho do Setor, Infraestrutu-
ra e Investimentos.

A entidade ouviu especialistas dos 
setores público, privado e também 
da academia e considerou ainda 
resultados de auditorias realizadas 
por órgãos de controle. O entendi-
mento é de que, quando se trata 
de pavimentação de rodovias, por 
exemplo, o Brasil utiliza metodo-
logias ultrapassadas, apresenta 
deficiências técnicas na execução, 
investe pouco e falha no gerencia-
mento das intervenções e/ou ma-
nutenção das estradas.

De acordo com a Confederação, 
historicamente o governo federal 
deixa de executar cerca de 30% do 

orçamento de infraestrutura rodo-
viária autorizado anualmente. Isso 
provoca um déficit de investimento 
e faz com que o desgaste da malha 
rodoviária federal apenas se acen-
tue com o passar do tempo. 

“Entre 2004 e 2016, dos R$ 127,07 
bilhões autorizados, apenas R$ 
89,4 bilhões foram efetivamente 
desembolsados, ou seja, 70,4%”, 
ressalta o estudo, referindo-se ao 
investimento dedicado por Brasília 
às rodovias federais.

O problema dos tributos

Costuma-se dizer, em tom de 
brincadeira, que as empresas no 
Brasil dedicam praticamente um 
setor para unicamente cuidar do 
pagamento de impostos. Não 
apenas pela quantidade, mas pela 
complexidade dos impostos pa-
gos. Quem atua em mais de um 
Estado sabe muito bem das com-
plicações relativas à política de 
tributação diferenciada em cada 
unidade da federação.

“O setor de transportes de cargas 
enfrenta basicamente dois tipos 
de problemas ligados à tributação 
que podem comprometer a saúde 
financeira de qualquer empresa. 
O primeiro deles é a alta carga tri-
butária — hoje, o País é um dos 
líderes mundiais em tributação 
no setor. O segundo é a complexa 
legislação tributária, que gera difi-
culdades de manter as obrigações 
acessórias em dia. Alguns exem-
plos são o recolhimento de notas 
fiscais, a manutenção de livros con-
tábeis, entre outros. Soma-se a isso 
a péssima infraestrutura rodoviária 
nacional, a falta de segurança nas 
estradas, e a Justiça Trabalhista que 
é completamente injusta e o trans-
portador acaba sofrendo milhões 
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de autuações por irregularidades 

da mercadoria”, afirma Lopes.

De acordo com ele, as empresas 

que necessitam do transporte rodo-

viário de cargas precisam lidar com 

fortes tributações provenientes 

tanto de impostos nacionais quan-

to estaduais. Isso gera uma grande 

arrecadação aos governos, mas en-

carece sensivelmente o transporte.

“Num país que depende do setor 

[de transporte rodoviário de car-

gas], é uma incongruência e uma 

inconsequência fazer uma tributa-

ção tão elevada, porque o transpor-

te de cargas é um insumo básico de 

qualquer atividade. Não bastasse o 

peso dos impostos, o setor precisa 

enfrentar desafios e gastos adicio-

nais decorrentes da má aplicação 

dos recursos arrecadados pelo po-

der público”, reclama.

(Falta de) Segurança

Há ainda a questão da inseguran-

ça que cerca aqueles que traba-

lham nas estradas brasileiras. Se 

as empresas precisam elas próprias 

investir em segurança, em tecnolo-

gia, em seguro contra roubos, etc., 

o preço naturalmente será aplicado 

sobre os produtos comercializados. 

Alguém acaba pagando a conta di-

retamente, mas os resultados indi-

retos desse cenário de insegurança 

refletem também a médio e longo 

prazos, prejudicando a saúde finan-

ceira das empresas, tenham elas o 

tamanho que tiverem.

Ainda que seja caro transportar 

mercadorias pelo Brasil, mais da 

metade dos transportadores (60%) 

afirma que a insegurança nas estra-

das representa a principal preocu-

pação na profissão. “É necessário 

que haja um plano nacional inte-

grado de combate ao roubo de 

cargas no País, com a união das 

Polícias e do Ministério Público, 

que inclua, dentre outras ações, 

a construção de pontos de parada 

com estrutura adequada para os 

motoristas; maiores penalidades 

para receptadores e revendedo-

res de carga; a criação de dele-

gacias exclusivas de repressão a 

esse tipo de delito nos Estados, 

como as que já existem em Santa 

Catarina, Paraná, Rio Grande do 

Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Goiás, Bahia e Pernambuco. E, 

ainda, a publicação de leis para 

caçar a inscrição estadual dos 

comerciantes que vendem pro-

dutos roubados, como já aconte-

ce no Espírito Santo e em Santa 

Catarina. A insegurança no trans-

porte é um problema grave que 

necessita de soluções urgentes, 

pois atinge não somente os trans-

portadores, mas toda a cadeia 

produtiva do País”, alerta Lopes. 

 

Soluções

Dentre as principais soluções apon-

tadas pelo presidente da ABTC com 

o intuito de melhorar a logística 

de quem atua de forma nacional, 

destaca-se a intermodalidade. Ou 

seja, a utilização de mais de uma 

modalidade de transporte, atingin-

do inclusive locais de difícil acesso.

“A intermodalidade demonstra 

bons resultados, tanto em redução 

de custos como em otimização de 

rotas. As vantagens atingem não só 

os operadores logísticos, mas toda 

a sociedade. Para os operadores, 

há a possibilidade de aumento de 

receitas; para expedidores e desti-

natários tem-se uma redução dos 

custos de transporte; e a socieda-

de se beneficia com a redução dos 

níveis de congestionamento nas ro-

dovias e com a redução no número 

de acidentes e impacto ambiental”, 

completa, indicando outras suges-

tões a serem adotadas com o mes-

mo objetivo.

“Outras medidas para solucionar 

os entraves logísticos do País são: 

definir uma política nacional de 

transporte; reduzir o número de 

órgãos planejadores e reguladores 

do transporte (hoje são 14); sim-

plificar documentos e processos 

exigidos na operação do serviço 

de transporte hidroviário (hoje 

são, no mínimo, 44); maior agili-

dade no desembaraço de cargas 

nos portos; investir continuamen-

te em infraestrutura de transporte; 

propiciar segurança jurídica para a 

realização de investimentos e des-

burocratizar trâmites para implan-

tação de infraestruturas logísticas 

privadas”, finaliza.

É preciso prevenir, para não ter 

de remediar. Um exemplo para 

demonstrar como o esforço tem 

sido direcionado para a estraté-

gia errada é o custo que os quase 

100 mil acidentes registrados em 

2016 geraram ao governo brasi-

leiro: R$ 10,88 bilhões. O inves-

timento nestas rodovias no mes-

mo período foi menor que esta 

cifra: R$ 8,61 bilhões.

Melhorar o transporte significa 

gerar benefícios não apenas aos 

transportadores, mas também aos 

diversos setores que dependem da 

modalidade, e aos cidadãos, que 

sofrem os impactos tanto direta 

quanto indiretamente.
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Com presença maciça de representantes de fábri-
cas, distribuidores e varejo, o evento, organiza-
do pela Andap, pelo Sicap, Sincopeças Brasil e 

GMA-Grupo de Manutenção Automotiva, reuniu mais 

de 90 pessoas na sede da Fecomercio PR, no dia 7 de 

junho, durante a Autopar.

Com temas atuais e relevantes para o mercado de 

reposição, como o programa de compliance está atre-

lado à governança corporativa e como obter recursos 

do Sistema de Indústrias (Sesi/Senai) para desenvol-

vimento de projetos de inovação, o encontro reuniu os 

elos da cadeia que puderam aprimorar conhecimento 

e gerar ideias que possam ser aplicadas nas empresas. 

“Escolhemos especialistas nestes assuntos com abor-

dagem diferente e pragmática, mostrando as melhores 

práticas de compliance a serem adotadas e o caminho 

para o desenvolvimento e a captação de recursos para 

projetos de inovação por meio do Sistema Indústrias”, 

destaca Rodrigo Carneiro, presidente da Andap. O 

presidente da Federação do Comércio do Estado do 

Paraná e vice-presidente da Confederação Nacional 

do Comércio, Darci Piana, abriu os trabalhos, dando a 

sua contribuição como líder e empreendedor e tam-

bém fez o encerramento com apontamentos sobre os 

temas apresentados.  

Programa de compliance e projetos  
de inovação com recursos do  
Sistema de Indústrias
Estes foram os temas abordados em evento da Andap, do Sicap, 
Sincopeças Brasil e GMA durante a Autopar 

Eventos
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A palestra sobre programa de compliance e gover-
nança corporativa, com Hella Gottschefsky – especia-
lista em Direito Tributário pela FGV –, com mestrado 
na Alemanha e doutorado pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, destacou que o Brasil ocupa 
atualmente a 96ª posição do novo índice de percepção 
da corrupção e da transparência internacional, a pior 
colocação de toda a sua história. Por isso, o compliance 
se tornou uma prática tão importante nas corporações 
e multinacionais com operação no País.

A especialista comentou que o programa de com-
pliance deve envolver a governança corporativa e es-
tar presente nas empresas para que seja instituído 
de forma eficaz, estabelecendo padrões de condutas, 
formação de comitê, treinamento e comunicação. Ela 
explica que este trabalho é levado em consideração 
pelas autoridades e minimiza as sanções, em caso de 
qualquer envolvimento e investigação de suspeita de 
irregularidades na empresa, bem como reduz as multas 
que podem variar de 1% a 20% do faturamento bruto do 
último exercício anterior ao da instauração de processo 
administrativo, excluído os tributos. 

Hella também explica que o programa de complian-
ce, que no Brasil também é conhecido como integri-
dade, de acordo com o Decreto nº 8.420/15, deve ser 
estruturado conforme as características e os riscos atu-
ais das atividades das empresas e atualizado e aper-
feiçoado constantemente a fim de garantir efetividade.

Outro tema abordado no evento tratou de projetos 
de inovação por meio de recursos da Confederação 
Nacional da Indústria, apresentado por Eduardo Vaz 
da Costa Junior, gerente executivo de Desenvolvimento 

de Negócios do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), que des-

tacou como as empresas vêm utilizando este meca-

nismo desde 2008, quando foi criada a Mobilização 

Empresarial pela Inovação. Ele explicou os processos 

desde a captação de recursos, os incentivos fiscais, 

o apoio técnico até as premiações. Também mostrou 

exemplos de empresas que já utilizaram essa iniciativa, 

citando Bosch, com soluções para pecuária de preci-

são, Brasil Kirin, sobre lúpulo brasileiro, e Fleury, que 

desenvolveu plataforma para bioinformática.  

O projeto Mobilização Empresarial pela Inovação 

reúne um conjunto de instrumentos para oferecer no-

vos modelos e soluções para a superação de desafios 

no ambiente de inovação, entre eles, financiamento, 

recursos humanos e inserção global das empresas. 

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) foi criado há 45 anos 

e conta hoje 92 unidades de atuação no território na-

cional e oferecendo desenvolvimento de talentos, edu-

cação empresarial, consultoria e gestão da inovação. 
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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
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Em meu primeiro livro, Reinventando Você, lança-
do na virada do milênio, dissertei sobre a cons-
trução de diferentes mercados do conhecimen-

to, fundamentais ao desenvolvimento profissional e à 
sobrevivência da sociedade capitalista.

Naquela ocasião, analisei o ensino convencional, de natu-
reza escolar, e também os programas de ensino à distância, 
à época ainda questionados por gestores e acadêmicos.

Destaquei também a necessidade de uma educação 
interdisciplinar, ao mesmo tempo conceitual e instru-
mental. Referia-me, sobretudo, a um tipo de ensino 
que capacite o indivíduo a aprender de forma contínua, 
enquanto viver.

Recorto uma frase da obra: “Hoje, a tela do computador 
é a sala de aula global, de infinitas possibilidades, pela 
qual se pode obter instrução de alto nível e imersão 
total nos temas”.

De lá para cá, a internet se desenvolveu tremendamen-
te e alcançou as mais remotas localidades. O Google, 
fundado em 1998, e ainda tímido à época, tornou-se 
um motor planetário de construção de conhecimentos.

Mas, por que digo “construção”? Pois o mecanismo de 
busca não oferece respostas prontas às perguntas da 
coletividade mundial. Ele liga os pontos, ou seja, su-
gere a informação que pode atender àquela demanda.

No moderno mundo digital, o conhecimento é constru-
ído gradualmente pelo emissor e pelo receptor, num 
processo de depuração, seleção, absorção e, quase 
sempre, de posterior compartilhamento.

Na época do lançamento de Reinventando Você, a ideia 
iluminista dos enciclopedistas franceses foi reinventada 
por Jimmy Wales e Larry Sanger, que criaram a Wikipédia.

Muita gente duvidou que o projeto prosperasse. Havia 
quem ainda relutasse em admitir a revolução em rede. 
Muita gente apostou na vitória das versões impressas 
da Barsa ou da Britânica.

Duvidava-se de que uma enciclopédia pudesse ser 
redigida, todos os dias, por gente diferente, sem um 
comando central direto. “Vai virar uma bagunça”, adver-
tiu um. “Como acreditar nisso?”, pontuou outro.

No entanto, magicamente, a Wikipédia cresceu, apri-
morou-se e virou uma fonte de referência básica para 

a humanidade. Enfrentou problemas, sim, mas auto-
-organizou-se e, aos poucos, criou métodos de controle 
de qualidade. E o mais incrível: possibilitou que qual-
quer pessoa divida conhecimento pelo canal.

A Wikipédia afirma que sua missão é “gerar empoderamen-
to e engajar pessoas pelo mundo a fim de coletar e de-
senvolver conteúdo educacional, sob uma licença livre ou 
domínio público, para disseminá-lo efetiva e globalmente”.

Quando produzimos este artigo, o sistema disponibi-
lizava mais de 43 milhões de artigos, em 277 idiomas.

O debate em torno do “mercado do conhecimento” ga-
nhou destaque no fim dos anos 1990, com o lançamento 
do livro Capital Intelectual, a Nova Vantagem Competitiva 
das Empresas, de Thomas A. Stewart, que depois se tor-
naria editor-chefe da Harvard Business Review.

Segundo ele, numa época marcada pela mudança rá-
pida e constante, as empresas precisariam saber se 
reinventar permanentemente se quisessem se manter 
necessárias, relevantes e lucrativas.

Stewart chamou atenção para o seguinte: diferente-
mente dos produtos tangíveis, o conhecimento pode 
estar em dois lugares ao mesmo tempo. Quando ven-
dido, não reduz o estoque. E mais: uma vez difundido, 
tende naturalmente a replicar-se, aperfeiçoando-se 
enquanto circula nos ambientes de aprendizado.

Um dia, o processo educativo constituiu poder centra-
lizado e privilégio, como nas antigas corporações de 
ofício, em que a informação era confidencial e repas-
sada a poucos escolhidos.

Nos atuais mercados virtuais, o detentor do conheci-
mento pode concedê-lo ou vendê-lo a qualquer pes-
soa, mesmo que ela viva em outro continente e fale 
outro idioma. Além disso, pode compartilhar com estra-
nhos suas dúvidas e obter auxílio no desenvolvimento 
de um projeto arquitetônico, de uma vacina ou de um 
programa de computador.

É o caso do Stack Overflow, criado em 2008 por Jeff Atwood 
e Joel Spolsky, um website de capital privado que fornece 
recursos para programadores que tentam solucionar um 
problema comum. Atualmente, tem mais de 50 milhões 
de visitas mensais e 10 milhões de questões.

É difícil mensurar o valor desse material. Uma dica gra-
tuita, em duas linhas, pode ajudar um programador 

Qual o valor da moeda do conhecimento?

Carlos Júlio
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Leia mais artigos do Magia da Gestão. Siga @profcarlosjulio no twitter e seja fã no Facebook.

a definir a rota de um satélite espacial ou prever o 
padrão de deslocamento de um furacão. Quem pode 
mensurar o valor desse conhecimento?

Criado em 2009, por Adam D’Angelo e Charlie Cheever, 
ex-funcionários do Facebook, o Quora segue essa linha. 
No entanto, é um canal mais abrangente e mais gené-
rico de troca de conhecimentos.

As perguntas são apresentadas, respondidas, edita-
das e organizadas pela comunidade de usuários. Em 
abril deste ano, a empresa divulgou que recebia 190 
milhões de visitas por mês.Temas banais são discuti-
dos ali, mas também questões altamente complexas. 
Alguém pergunta, por exemplo, como pode ingressar 
na família real britânica. Parece uma questão tola. Mas 
a resposta pode exibir informações valiosas sobre a 
história do Reino Unido.

Outro usuário tem uma dúvida sobre a órbita de Júpiter, 
e logo são agregadas ao canal as mais recentes infor-
mações da pesquisa astronômica sobre o sistema solar.

O Quora se sustenta. Nos últimos anos, recebeu apor-
tes de capital de várias aceleradoras de negócios, como 
a Y Combinator. Esses números, no entanto, não res-
pondem à questão que dá título a este artigo.

Os valores recebidos pelos gestores desses canais são 
menos importantes do que a riqueza difusa gerada 
na sociedade pelo compartilhamento de saberes. Ela 
se expressa no desenvolvimento de um novo veículo 
movido a energia solar ou em um programa que ajuda 
a gerir programas de nutrição na África Subsaariana.

D’Angelo explica no que o seu Quora difere da 
Wikipédia: “Eles são uma fonte secundária de infor-
mação, enquanto nós estamos tentando ser uma fonte 
primária; eles têm informação factual, enquanto nós 
temos opiniões e análises”.

Quer crescer e também fazer seu negócio crescer? Divida 
e compartilhe. A retribuição sempre vem. E acredite: o 
conhecimento é moeda que nunca se desvaloriza.

Afinal, a teoria, na prática, funciona! 

www. re v i s t ame rc adoau tomo t i vo . com .b r
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Num mundo cada vez mais globalizado e compe-
titivo, é fundamental o aprimoramento cons-
tante, afinal, numa visão simplista, é possível 

afirmar que um profissional de vendas começa a piorar 

quando ele para de melhorar.

Há várias formas para um vendedor buscar sua evolu-

ção contínua, como ler bons livros, participar de con-

versas em grupo, fazer cursos on-line e fazer parte de 

treinamentos de vendas e palestras motivacionais. Não 

adianta possuir tantas técnicas, pois se não houver ati-

tude e motivação, o desempenho nunca será pleno.

A seguir, enumero três atitudes adotadas pelos cam-

peões de vendas, soluções que detalho nas minhas 

palestras de vendas e que podem potencializar seus 

resultados:

1 – Atue como um médico

Perguntar é um ato sábio de humildade.

Pare para pensar na última em vez que você precisou 

de uma consulta com seu médico de confiança. Por 

Palestra de Vendas: O que você pode 
aprender numa palestra de vendas
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“Só conquistaremos a excelência com treinamento.” (Bill Marriot)

Erik Penna
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acaso, ao adentrar o consultório, o médico começou 

a lhe sugerir algumas promoções de remédios ou in-

dicar novos medicamentos que ele havia recebido? 

Evidentemente que não, pois seria algo incorreto e 

anormal. Mas, acredite: tem vendedor que age assim 

e considera correto e normal!

Parece óbvio, mas inúmeros profissionais de vendas 

se esquecem de perguntar e, equivocadamente, ao 

ver o cliente se aproximar, já acionam a metralhadora 

de argumentos para convencê-lo a levar um produto 

que, muitas vezes, não tem absolutamente nada que 

ver com seu desejo ou necessidade.

2 – Pratique a “escutatória”

Além de fazer as perguntas adequadas, pratique a “es-

cutatória”, ou seja, ouça atentamente. Grande parte dos 

vendedores se concentram apenas no que vão dizer ao 

cliente e esquecem que a dica de qual argumento irá 

convencê-lo normalmente é dito pelo próprio cliente.

Saber e não fazer é como não saber, portanto, lembre-

-se: é preciso entender para depois atender. Só assim 

ocorrerá uma venda verdadeiramente consultiva.

O verdadeiro campeão de vendas é aquele que escuta 

as palavras que o cliente não diz.

3 – Seja otimista

Diversas pesquisas apontam que o bom humor e o oti-

mismo são fatores determinantes no alto desempenho. 

Mas, será que o otimista vende realmente mais que um 

pessimista? A resposta é SIM.

Vi um estudo da Universidade de Harvard, um caso 

muito interessante de uma grande seguradora. Na con-

tratação dos vendedores fizeram um teste e, assim, 

puderam dividir o grupo. Após um ano acompanhando 

o resultado deles, foi comprovado que os otimistas 

venderam 37% a mais. 

Mas como manter o otimismo quando as vendas estão 

fracas? Pare para pensar qual tipo de profissional você 

quer ser e reflita sobre a frase de Walt Disney: “Eu gosto 

do impossível porque lá a concorrência é menor”.

O que é fácil qualquer pessoa faz. Já para o que é difícil, 

chame os campeões.

Erik Penna
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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*
Mar-18/Mar-17

(%)
acumulado no 

ano (%)
acumulado  

12 meses (%) jan-18 (%) fev-18 (%) mar-18 (%) jan-18 (%) fev-18 (%) mar-18 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 1.221.342 5,0 5,8 7,9 7,9 4,5 5,0 7,9 6,2 5,8 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 6.601.071 5,0 10,5 8,1 12,6 15,0 5,0 12,6 13,6 10,5

Capital
Autopeças e acessórios 417.990 8,9 5,5 10,9 4,4 3,1 8,9 4,4 3,7 5,5

Capital
Concessionárias de veículos 2.714.328 1,9 8,2 6,0 10,4 14,2 1,9 10,4 12,0 8,2

ABCD
Autopeças e acessórios 62.455 5,8 4,2 10,0 5,2 1,4 5,8 5,2 3,4 4,2

ABCD
Concessionárias de veículos 453.045 10,2 18,8 12,4 22,9 24,9 10,2 22,9 23,8 18,8

Araçatuba
Autopeças e acessórios 33.645 -0,4 2,0 1,0 14,5 -5,6 -0,4 14,5 3,3 2,0

Araçatuba
Concessionárias de veículos 61.735 5,3 2,9 8,8 4,2 -1,5 5,3 4,2 1,7 2,9

Araraquara
Autopeças e acessórios 40.769 1,0 -1,3 11,2 9,8 -12,3 1,0 9,8 -2,5 -1,3

Araraquara
Concessionárias de veículos 175.459 1,3 5,8 5,0 6,5 10,8 1,3 6,5 8,3 5,8

Bauru
Autopeças e acessórios 56.958 3,7 8,2 1,3 8,2 13,7 3,7 8,2 10,8 8,2

Bauru
Concessionárias de veículos 187.446 -1,8 9,0 6,2 18,1 12,2 -1,8 18,1 15,5 9,0

Campinas
Autopeças e acessórios 143.216 0,6 8,9 9,9 20,9 7,1 0,6 20,9 14,1 8,9

Campinas
Concessionárias de veículos 786.061 9,5 14,8 12,0 16,4 19,8 9,5 16,4 17,9 14,8

Guarulhos
Autopeças e acessórios 48.290 3,0 15,2 14,6 22,4 22,1 3,0 22,4 22,3 15,2

Guarulhos
Concessionárias de veículos 145.229 13,3 14,6 10,3 13,5 17,8 13,3 13,5 15,4 14,6

Jundiaí
Autopeças e acessórios 49.553 -0,6 4,2 5,3 6,8 7,5 -0,6 6,8 7,1 4,2

Jundiaí
Concessionárias de veículos 247.804 4,4 6,8 5,2 8,9 7,2 4,4 8,9 8,2 6,8

Litoral
Autopeças e acessórios 46.478 9,8 5,8 4,5 3,5 4,2 9,8 3,5 3,9 5,8

Litoral
Concessionárias de veículos 223.037 1,6 12,4 8,6 15,3 23,1 1,6 15,3 18,1 12,4

Marília
Autopeças e acessórios 53.182 -6,6 3,1 11,8 8,4 7,2 -6,6 8,4 7,8 3,1

Marília
Concessionárias de veículos 78.283 7,6 9,5 6,8 11,0 9,2 7,6 11,0 10,4 9,5

Osasco
Autopeças e acessórios 31.078 45,9 19,2 3,6 4,4 7,8 45,9 4,4 5,9 19,2

Osasco
Concessionárias de veículos 201.546 27,0 28,9 17,3 19,7 43,7 27,0 19,7 29,9 28,9

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 13.913 -9,3 -4,1 -9,0 -0,2 -1,7 -9,3 -0,2 -0,9 -4,1 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 74.628 10,8 15,5 7,9 24,4 10,9 10,8 24,4 18,2 15,5

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 102.350 2,5 2,1 2,0 0,9 2,7 2,5 0,9 1,8 2,1 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 425.412 6,2 5,8 5,6 6,4 4,5 6,2 6,4 5,6 5,8

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 42.347 6,4 5,7 0,7 4,8 6,1 6,4 4,8 5,4 5,7 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 179.884 3,2 9,0 7,5 9,2 16,4 3,2 9,2 12,2 9,0

Sorocaba
Autopeças e acessórios 41.632 3,6 12,6 16,4 21,3 14,0 3,6 21,3 17,8 12,6

Sorocaba
Concessionárias de veículos 314.048 6,1 13,0 10,2 18,8 15,1 6,1 18,8 17,1 13,0

Taubaté
Autopeças e acessórios 37.488 3,2 1,8 -1,8 -0,4 2,8 3,2 -0,4 1,1 1,8

Taubaté
Concessionárias de veículos 333.127 5,3 7,7 13,2 11,6 5,5 5,3 11,6 9,0 7,7

* A preços de março/2018 – 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.

Pesquisa (PCCV -  Março 2018) 
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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*
Mar-18/Mar-17

(%)
acumulado no 

ano (%)
acumulado  

12 meses (%) jan-18 (%) fev-18 (%) mar-18 (%) jan-18 (%) fev-18 (%) mar-18 (%)

Estado de  
São Paulo

Autopeças e acessórios 1.221.342 5,0 5,8 7,9 7,9 4,5 5,0 7,9 6,2 5,8 Estado de  
São PauloConcessionárias de veículos 6.601.071 5,0 10,5 8,1 12,6 15,0 5,0 12,6 13,6 10,5

Capital
Autopeças e acessórios 417.990 8,9 5,5 10,9 4,4 3,1 8,9 4,4 3,7 5,5

Capital
Concessionárias de veículos 2.714.328 1,9 8,2 6,0 10,4 14,2 1,9 10,4 12,0 8,2

ABCD
Autopeças e acessórios 62.455 5,8 4,2 10,0 5,2 1,4 5,8 5,2 3,4 4,2

ABCD
Concessionárias de veículos 453.045 10,2 18,8 12,4 22,9 24,9 10,2 22,9 23,8 18,8

Araçatuba
Autopeças e acessórios 33.645 -0,4 2,0 1,0 14,5 -5,6 -0,4 14,5 3,3 2,0

Araçatuba
Concessionárias de veículos 61.735 5,3 2,9 8,8 4,2 -1,5 5,3 4,2 1,7 2,9

Araraquara
Autopeças e acessórios 40.769 1,0 -1,3 11,2 9,8 -12,3 1,0 9,8 -2,5 -1,3

Araraquara
Concessionárias de veículos 175.459 1,3 5,8 5,0 6,5 10,8 1,3 6,5 8,3 5,8

Bauru
Autopeças e acessórios 56.958 3,7 8,2 1,3 8,2 13,7 3,7 8,2 10,8 8,2

Bauru
Concessionárias de veículos 187.446 -1,8 9,0 6,2 18,1 12,2 -1,8 18,1 15,5 9,0

Campinas
Autopeças e acessórios 143.216 0,6 8,9 9,9 20,9 7,1 0,6 20,9 14,1 8,9

Campinas
Concessionárias de veículos 786.061 9,5 14,8 12,0 16,4 19,8 9,5 16,4 17,9 14,8

Guarulhos
Autopeças e acessórios 48.290 3,0 15,2 14,6 22,4 22,1 3,0 22,4 22,3 15,2

Guarulhos
Concessionárias de veículos 145.229 13,3 14,6 10,3 13,5 17,8 13,3 13,5 15,4 14,6

Jundiaí
Autopeças e acessórios 49.553 -0,6 4,2 5,3 6,8 7,5 -0,6 6,8 7,1 4,2

Jundiaí
Concessionárias de veículos 247.804 4,4 6,8 5,2 8,9 7,2 4,4 8,9 8,2 6,8

Litoral
Autopeças e acessórios 46.478 9,8 5,8 4,5 3,5 4,2 9,8 3,5 3,9 5,8

Litoral
Concessionárias de veículos 223.037 1,6 12,4 8,6 15,3 23,1 1,6 15,3 18,1 12,4

Marília
Autopeças e acessórios 53.182 -6,6 3,1 11,8 8,4 7,2 -6,6 8,4 7,8 3,1

Marília
Concessionárias de veículos 78.283 7,6 9,5 6,8 11,0 9,2 7,6 11,0 10,4 9,5

Osasco
Autopeças e acessórios 31.078 45,9 19,2 3,6 4,4 7,8 45,9 4,4 5,9 19,2

Osasco
Concessionárias de veículos 201.546 27,0 28,9 17,3 19,7 43,7 27,0 19,7 29,9 28,9

Presidente 
Prudente

Autopeças e acessórios 13.913 -9,3 -4,1 -9,0 -0,2 -1,7 -9,3 -0,2 -0,9 -4,1 Presidente 
PrudenteConcessionárias de veículos 74.628 10,8 15,5 7,9 24,4 10,9 10,8 24,4 18,2 15,5

Ribeirão 
Preto

Autopeças e acessórios 102.350 2,5 2,1 2,0 0,9 2,7 2,5 0,9 1,8 2,1 Ribeirão 
PretoConcessionárias de veículos 425.412 6,2 5,8 5,6 6,4 4,5 6,2 6,4 5,6 5,8

São José do 
Rio Preto

Autopeças e acessórios 42.347 6,4 5,7 0,7 4,8 6,1 6,4 4,8 5,4 5,7 São José do 
Rio PretoConcessionárias de veículos 179.884 3,2 9,0 7,5 9,2 16,4 3,2 9,2 12,2 9,0

Sorocaba
Autopeças e acessórios 41.632 3,6 12,6 16,4 21,3 14,0 3,6 21,3 17,8 12,6

Sorocaba
Concessionárias de veículos 314.048 6,1 13,0 10,2 18,8 15,1 6,1 18,8 17,1 13,0

Taubaté
Autopeças e acessórios 37.488 3,2 1,8 -1,8 -0,4 2,8 3,2 -0,4 1,1 1,8

Taubaté
Concessionárias de veículos 333.127 5,3 7,7 13,2 11,6 5,5 5,3 11,6 9,0 7,7

* A preços de março/2018 – valores em R$ mil

www. re v i s t ame rc adoau tomo t i vo . com .b r
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A c e r t i f i c a ç ã o  d e 
oficinas ainda é 
bastante  t ímida 

no Bras i l ,  sobretudo 

s e  compa ra da  à  de 

fornecedoras para a indústria 

automobilística. Isso muito 

se deve à condição de 

voluntariedade, que reduz 

a certificação a um custo, 

embora seja investimento, 

que gera diminuição de desperdício, agilidade no processo 

e ganhos de produtividade, premissas para deixar de 

perder dinheiro.

Mas as perspectivas são boas, uma vez que os gestores 

dos centros automotivos demonstram cada vez mais 

entender os benefícios da certificação – e o exemplo 

vem de fora das grandes capitais, onde se nota maior 

envolvimento dos empresários em iniciativas para a 

gestão da qualidade. Com mais orientação, certamente, 

muitas outras empresas de reparação de veículos irão 

se engajar.

É com essa expectativa que o Instituto da Qualidade 

Automotiva (IQA) e a Associação de Sindicatos da 

Indústria de Reparação de Veículos (Sindirepa Nacional) 

criaram o Programa de Incentivo à Qualidade (PIQ), cujo 

objetivo é justamente intensificar a certificação de oficinas 

independentes no País, de tal modo a alcançar 5 mil 

empresas certificadas em cinco anos. 

O diferencial é a divulgação das certificações nos âmbitos 

público e privado – como órgãos governamentais, frotas, 

entidades de classe, empresas de seguro, montadoras e 

indústrias de autopeças, entre tantos outros segmentos 

É hora de alavancar a 
certificação de oficinas

– com o propósito de alavancar a demanda de serviços 

para as empresas que possuem a mais alta credencial no 

País, que é a certificação da qualidade Inmetro.

Para tanto, o IQA ouviu o pleito do Sindirepa Nacional: 

além de oferecer as ações de certificação, estabelecer 

forte comunicação em todo o País, com o envio de 

ofícios a instituições públicas e privadas. Ademais, criou 

condições de investimentos ainda mais atrativas para 

grupos de empresas, tirando do isolamento o empresário 

deste porte. 

A recepção ao PIQ tem sido excelente, com a realização 

de eventos em todo o País e o engajamento de muitas 

oficinas. Alguns grupos já se formam em Estados, como 

Pernambuco e Pará, além de São Paulo, que iniciou a 

diplomação das primeiras certificações. Tal avanço tem 

sido possível graças ao apoio do Sindirepa Regional, vital 

para a divulgação do conceito de competitividade.

Na era dos aplicativos e serviços padronizados sem 

surpresas, as oficinas não podem mais conviver com 

o mundo analógico e sem credenciais que as elevem a 

patamares acreditados mundialmente. Não basta mais 

o empresário dizer que adota boas práticas. Ele precisa 

comprová-las por meio de órgão acreditado no País para 

transmitir a devida tranquilidade ao consumidor. 

Em breve oportunidades em redes de negócios também 

surgirão e a linha de corte será a certificação, modelo 

já adotado pelas concessionárias junto às marcas 

representadas. Os editais de concorrência ainda deverão 

ampliar as exigências em função da evolução tecnológica 

dos veículos. É hora de se engajar para atingir métricas 

comprobatórias de qualidade e rumar seguro para os 

próximos tempos. 

*Luiz Sérgio Alvarenga é diretor executivo do Sindirepa Nacional

por Luiz Sérgio Alvarenga

IQA
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Sinergias em movimento.
de 11 a 15. 9. 2018de 11 a 15. 9. 2018
Nunca se viu a mobilidade de forma tão variada. Para além de 
equipamento, partes, acessórios, gestão e serviços, a indústria 
dos pneus está pela primeira vez representada em Frankfurt. 
 Automechanika e REIFEN – duas feiras líderes a nível mundial 
no ponto mais internacional da Alemanha: aproveite as sinergias 
criadas pelos negócios dos pneus e das estações de serviço 
no maior evento do setor desde o princípio da Automechanika!
 
www.automechanika.com

info@brazil.messefrankfurt.com
Tel. +55 11 3958-4370 



Unidades

2018 2017 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

MAI
A

ABR
B

JAN-MAI
C

MAI
D

JAN-MAI
E

A/B A/D C/E

Total 175.634 190.523 847.879 174.445 733.766 -7,8 0,7 15,6

Veículos leves 169.179 183.559 817.474 169.425 713.560 -7,8 -0,1 14,6

Automóveis 145.923 159.928 714.423 148.669 622.960 -8,8 -1,8 14,7

Comerciais leves 23.256 23.631 103.051 20.756 90.600 -1,6 12,0 13,7

Caminhões 5.475 6.038 25.741 3.953 16.563 -9,3 38,5 55,4

Semileves 208 178 926 143 632 16,9 45,5 46,5

Leves 1.035 948 4.777 920 3.962 9,2 12,5 20,6

Médios 469 589 2.361 355 1.425 -20,4 32,1 65,7

Semipesados 1.383 1.427 6.004 1.055 4.397 -3,1 31,1 36,5

Pesados 2.380 2.896 11.673 1.480 6.147 -17,8 60,8 89,9

Ônibus 980 926 4.664 1.067 3.643 5,8 -8,2 28,0

Mil 
unid.

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

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

2018 160,3 138,5 182,9 190,5 175,6 847,9

Fonte: Renavam/Denatran.

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS
Os principais índices do setor automotivo seguem mostrando recuperação em relação ao desempenho de 2017. No entanto, 
quando a comparação é feita com os resultados já obtidos em 2018, verifica-se retração em alguns aspectos. Em maio, o 
licenciamento de autoveículos nacionais novos registrou alta de 0,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No entanto, 
ante o mês de abril deste ano, houve queda de 7,8% no índice. Essa disparidade se reflete no cenário do acumulado do ano, 
quando o período entre janeiro e maio de 2018 apresenta alta de 15,6% em relação a 2017. Na comparação mensal, o segmento 
de veículos leves foi o que registrou as maiores quedas, ligando assim o sinal de alerta para os resultados do restante do ano.

Números do Setor
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Unidades

2108 2017 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

MAI
A

ABR
B

JAN/MAI
C

MAI
D

JAN/MAI
E

A/B A/D C/E

Total 212.294 266.140 1.178.166 250.721 1.050.911 -20,2 -15,3 12,1

Veículos leves 203.046 253.745 1.125.225 241.013 1.013.950 -20,0 -15,8 11,0

Automóveis 179.416 216.984 972.747 208.110 885.626 -17-3 -13,8 9,8

Comerciais leves 23.630 36.761 152.478 32.903 128.324 -35,7 -28,2 18,8

Caminhões 7.423 9.095 40.952 7.576 29.224 -18,4 -2,0 40,1

Semileves 212 166 816 212 981 27,7 0,0 -16,8

Leves 1.470 1.865 8.114 1.271 5.766 -21,2 15,7 40,7

Médios 581 530 2.518 673 2.363 9,6 -13,7 6,6

Semipesados 1.989 2.239 11.158 2.448 9.285 -11,2 -18,8 20,2

Pesados 3.171 4.295 18.346 2.972 10.829 -26,2 6,7 69,4

Ônibus (Chassis) 1.825 3.300 11.989 2.132 7.737 -44,7 -14,4 55,0

Rodoviário 413 704 2.704 649 2.170 -41,3 -36,4 24,6

Urbano 1.412 2.596 9.285 1.483 5.567 -45,6 -4,8 66,8

Mil 
unid.

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

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

2018 218,1 213,5 267,5 266,1 212,3 1.178,2

Fonte: Renavam/Denatran.                

PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
Quanto à produção de autoveículos montados, a retração em relação aos períodos anteriores é ainda mais evidente. Na 
comparação com o mês de abril deste ano, maio registrou queda de 20% na produção. Neste cenário, o segmento de ônibus 
apresentou as maiores quedas, na ordem de cerca de 40% na involução mensal. É possível apontar uma das causas para a queda
acentuada na produção de maio: a greve dos caminhoneiros. A paralisação foi uma das principais responsáveis por interromper 
a produção de diversas montadoras durante o mês, conforme exposição da própria Anfavea. O cenário deve melhorar nos 
próximos meses, mas certamente influenciará o resultado anual do setor, tamanha foram as consequências do movimento 
organizado pelos caminhoneiros no final de maio.
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Todo profissional bem preparado sabe que as 
exigências básicas para a ocupação de um car-
go no mercado estão reunidas numa única sigla 

conhecida como C.H.A. que contempla as iniciais de 
Conhecimento, Habilidades e Atitudes.

O mapeamento do C.H.A. é uma metodologia de ava-
liação utilizada por várias empresas na tentativa de 
selecionar os melhores profissionais do mercado ou 
os mais adequados para ocupar determinados cargos, 
principalmente em nível de liderança.

No passado, conhecimento, habilidades e atitudes 
seriam suficientes para garantir o emprego por muitos 
anos, entretanto, a partir da virada do século, empre-
sas e empregados, ainda que em minoria, passaram a 
considerar novos fatores antes de escolher um ao outro.

Digo isso por experiência própria e pelo fato de convi-

ver com diferentes tipos de profissionais em segmen-

tos diferentes, quer na função de coaching, de consultor 

ou de treinador de competências.

Há muito tempo venho considerando a sigla anterior – 

C.H.A. – e a inclusão de dois novos fatores – Valores e 

Emoções – para o sucesso e a permanência no mercado 

de trabalho.

Por um lado, empresas íntegras, seja qual for o tama-

nho, se preocupam cada vez mais com os Valores que 

desejam “vender” para seus colaboradores, fornecedo-

res, clientes e, acima de tudo, para a sociedade. Por ou-

tro, é inegável que as Emoções são parte integrante das 

relações de trabalho e não podem mais ser ignoradas.

A nova C.H.A.V.E. para o sucesso

pe
xe

ls
.c

om

Jerônimo Mendes
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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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Dessa forma, em tempos de competição acirrada, busca 
alucinante de resultados positivos e sustentáveis e 
maior conscientização das pessoas em relação aos seus 
próprios valores, a C.H.A.V.E. para o sucesso torna-se 
inevitável. Vejamos:

Conhecimento: diz respeito ao conhecimento teórico, 
adquirido por meio de livros, artigos, palestras e for-
mação educacional reforçada pela experiência (práti-
ca) sobre determinado assunto ou questão. Exemplos: 
curso técnico de eletrônica.

Habilidades: coisas que você sabe fazer melhor do 
que outras. Você pode saber escrever melhor do que 
calcular. A habilidade não requer conhecimento teórico 
prévio, pois é decorrente da prática, do erro, do treino, 
da resiliência e do aprimoramento de técnicas e pro-
cessos que se quer executar. Exemplos: uso de ferra-
mentas, aprender novos idiomas, falar em público etc.

Atitudes: de nada adiante ter conhecimento teórico e 
habilidades e não colocá-los em prática. A atitude é 
regida por uma disposição interior, algo que vem de 
dentro e nos ajuda a superar desafios, quebrar mo-
delos mentais, criar inovações e manter distância da 
inércia e da zona de conforto. Exemplos: disposição 
para exercícios, tomada de decisão para mudança de 
emprego, coragem para deixar o emprego e abrir um 
negócio por conta própria etc. A Atitude Muda Tudo!

Valores: posturas e atitudes das pessoas, focos de 
orientação, coisas importantes que valorizamos ou 
priorizamos com base em nossa cultura, linguagem 
e história pessoal; a forma como buscamos ser vistos 
pela sociedade. Exemplos: fazer parte de uma família 
sólida, ter relacionamentos duradouros, buscar laços 
de amizades, educação superior etc.

Emoções: resposta instintiva (reação) observada quan-
do somos submetidos a situações de estresse, sem as 
quais não seria possível perceber o significado dos 
acontecimentos. Diferentemente do passado, o con-
trole das emoções, ou Inteligência Emocional, é o que 
diferencia os profissionais bem-sucedidos dos demais. 
Exemplo: reação das pessoas diante da morte ou doen-
ça grave; compreensão da empresa em relação a uma 

situação de desconforto do empregado por causa de 

uma separação conjugal etc.

O que isso tem que ver com você? Assim como as 

empresas descartam as pessoas ao menor sinal de 

crise ou redução de lucro, por vezes é necessário de-

mitir a empresa também. Ganhar dinheiro aos montes 

não significa viver bem e ter qualidade de vida, ao 

contrário, a busca insana pelo dinheiro custa muito 

emocionalmente.

Trabalhar em empresas onde os valores não coadunam 

e as emoções são tratadas com indiferença consome 

um alto grau de energia vital que poderia ser canali-

zada para a realização de seus sonhos, por exemplo.

Por isso, conhecimento, habilidades e atitudes são 

importantes, porém, no mundo de hoje, uma relação 

profissional baseada em confiança (valores) e com-

preensão dos fatos (emoções) é a única forma de 

aumentar o comprometimento das pessoas com os 

objetivos da organização.

Em qualquer relação diferente disso, empresas per-

derão ótimos profissionais com frequência e os que 

ficarem, por sua vez, serão tratados como simples nú-

meros e seguirão descontentes até encontrarem um 

lugar onde a sua vocação e inteligência possam ser 

melhor aproveitadas.

Pense nisso e seja bem mais feliz!

Jerônimo Mendes
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Geralmente, quando observamos alguém ser 
bem-sucedido em alguma área específica da 
vida, costumamos analisar quais característi-

cas próprias daquela pessoa a levaram até ali. Ocorre, 

no entanto, que em muitas ocasiões o sucesso é evi-

dente, mas suas causas não são tão claras.

Em situações assim, costuma-se dizer que a pes-

soa é carismática. Tem carisma de sobra, alguns afir-

mam. Mas, afinal, o que é carisma? É algo que pode 

ser desenvolvido? Aprimorado? É que o palestrante e 

consultor organizacional Eduardo Shinyashiki busca 

responder em seu novo livro, O Poder do Carisma – 

Conquiste e influencie pessoas sendo você mesmo 

(Editora Gente, R$ 30, 160 páginas).

Para o autor, todos somos capazes de identificar as 

pessoas carismáticas ao nosso redor, mas dificilmente 

será possível apontar os critérios que utilizamos para 

afirmar que fulano tem carisma e sicrano, não.

“Analisando mais detidamente, verificamos que 

não se trata de magia nem sorte. Essas pessoas [ca-

rismáticas] têm um conjunto de comportamentos, de 

maneiras de ser, pensar, interagir e fluir no mundo, 

e com o mundo, que lhes confere esse magnetismo. 

Esses comportamentos são como as cores da paleta 

de um artista: elas podem se misturar entre si de 

modo diferente, em medidas, equilíbrios e texturas 

diferentes. Essas diferentes “cores” em uma pessoa 

criam estilos de comportamentos únicos”, explica o 

autor no início de seu livro.

Importante virtude
Livro sustenta que o carisma pode ser 
desenvolvido e aprimorado

Cultura
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Ainda de acordo com ele, a palavra “carisma” aca-

ba sintetizando um conjunto de comportamentos, um 

jeito de ser, interagir e fluir no mundo de uma manei-

ra especial e cativante.Nesse sentido, Shinyashiki sai 

da teoria e recorda alguns nomes de pessoas mun-

dialmente conhecidas por seu carisma, entre outras 

qualidades. Entre elas, o autor menciona Leonardo da 

Vinci, Walt Disney, Madre Teresa de Calcutá, Nelson 

Mandela, Paulo Freire, Martin Luther King, Papa 

Francisco, Oprah Winfrey, Steve Jobs, Ayrton Senna 

e princesa Diana, entre outros. Não se tratam de per-

sonalidades que tiveram sucesso simplesmente por 

serem carismáticas. Ao contrário. No entanto, aliado 

às qualidades e características de cada um deles, o 

carisma ajudou com que ultrapassassem fronteiras, 

atingindo e influenciando de forma positiva milhões 

de pessoas ao redor do mundo.

“O carisma de uma pessoa pode se manifestar em 

diferentes esferas da vida humana e em diferentes 

grupos sociais. Dotados de carisma não são somente 

os grandes heróis, as pessoas famosas ou os gran-

des líderes. Carismática pode ser qualquer pessoa 

em qualquer contexto, pois cada indivíduo é único e 

tem a própria e sagrada história. Quando cada um se 

percebe e se respeita na sua unicidade, o seu brilho, 

a sua energia e a força do seu carisma se manifestam 

no mundo; em razão disso, é reconhecido e admirado 

pelas pessoas em uma dimensão ampla e social”, 

escreve o autor.

Shinyashiki utiliza também sua bagagem profis-

sional e pessoal para explorar o tema em sua nova 

obra. Especialista em desenvolvimento das com-

petências de liderança organizacional, educacio-

nal, pessoal e também em neurocoaching, o autor é 

mestre em Neuropsicologia e Liderança Educadora. 

Ultimamente, tem dedicado seu trabalho a compre-

ender a geração de realização pessoal e profissional, 

através da expansão das competências de liderança, 

comunicação e inovação. Para isso, além dos livros, 

o escritor tem promovido palestras, congressos, 

coaching e treinamentos.

Uma das principais virtudes do novo livro de 

Shinyashiki é justamente tratar de algo que prati-

camente todos pensamos saber o que é, quando na 

verdade dificilmente conseguimos definir claramente 

seu significado. Além disso, o autor procura mostrar 

em seu livro que o carisma é algo que pode ser desen-

volvido e aprimorado por qualquer um. Há técnicas 

e metodologias para isso.

Portanto, não devemos encarar o carisma como 

algo impossível de ser alcançado. Não se trata de “ter 

ou não ter e ponto”. De acordo com ele, ao estudar o 

assunto, seu interesse pelo menos apenas aumentou. 

Além disso, a partir de suas pesquisas, o autor afirma 

ter buscado trabalhar com um conceito de carisma 

que independe de contexto social ou familiar para 

aumentar ou diminuir e que também não depende 

de aspectos como idade, beleza, dinheiro ou fama 

para existir.

Isso porque boa parte das pessoas simplesmente 

associa carisma a dinheiro, a fama. E se você não os 

tem, necessariamente não será uma pessoa carismá-

tica. O que Shinyashiki espera difundir com sua obra 

é que o carisma envolve algo maior.

Trata-se também de influenciar pessoas, de di-

fundir ensinamentos e de construir e exercer uma 

liderança carismática.

O autor traz exemplos de pessoas do nosso coti-

diano que exalam carisma e que não necessariamente 

têm dinheiro e/ou fama. É, por exemplo, um chefe 

que consegue criar um clima de confiança, união e 

engajamento em um cenário não tão propício; um 

vendedor que cativa e apresenta de forma sincera 

e honesta seu trabalho; um familiar ou amigo que 

parece sempre extrair o melhor das pessoas e das 

situações cotidianas.

São pessoas que o leitor certamente conhece 

e que, portanto, tornam a tarefa de Shinyashiki de 

explicar o conceito de carisma (e como aprimorá-

-lo) algo muito mais palatável. O livro não é exten-

so e pode ser lido em pouco tempo, sem grandes 

esforços. A linguagem também é simples e o autor 

procura usar exemplos atuais e concretos para expor 

seus conceitos.

Vale a leitura! Tanto para quem já é carismático 

quanto para quem procura desenvolver a virtude, tão 

importante atualmente, em tempos de redes sociais 

e autopromoção.

Cultura
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Não existe qualidade pela metade.
Adquira o kit completo de polias da INA.

Adquira o kit completo de polias INA, a melhor maneira de garantir mais segurança, durabilidade e máximo 
rendimento do motor. São componentes originais utilizados pelas principais montadoras, com a qualidade 
mundialmente reconhecida da marca. Schaeffl er Brasil 60 anos. Somos a mobilidade para o amanhã.

0800 11 10 29  |  sac.br@schaeffl er.com
www.schaeffl er.com.br

Faça revisões em seu 
veículo regularmente.


