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Assim como em outros mercados, o e-commerce vem 

ganhando força no setor de autopeças, com perspectivas 

de crescimento para os próximos anos. É o que trata 

a matéria de capa mostrando como é possível as 

lojas estarem presentes neste canal de vendas para 

aumentar receita e também divulgar produtos. Quem 

estiver inserido no mercado digital poderá colher bons 

resultados no futuro, pois a compra on-line é cada vez 

mais frequente, inclusive de autopeças. 

Na seção Entrevista, Plinio Fazol, porta-voz da 

Reposição Automotiva para a América do Sul da 

Freudenberg-Corteco, revela os planos de atuação 

da empresa, como enxerga o futuro do mercado de 

reposição no Brasil e as novidades em tecnologia. 

Esta edição traz também a cobertura do evento que a 

Andap e o Sicap realizaram recentemente, reunindo 

fabricantes, distribuidores, representantes de outras 

entidades do setor, como Sindipeças, Sincopeças-SP, 

Sindirepa-SP e Sicopneus. Foi com muita satisfação que 

a nova diretoria da Andap apresentou as propostas de 

trabalho desta nova gestão que se inicia. Também foi 

um momento agradável de encontro e confraternização 

com todos os elos da cadeia presentes. 

Em nome da diretoria da Andap, só tenho a agradecer 

e dizer que estamos abertos para ampliar as discussões 

sobre os temas mais importantes do mercado. Vivemos 

em uma época de grandes transformações e precisamos 

estar atentos e bem informados. Por isso, a importância 

que a Andap dará para promover fóruns de debates 

sobre as questões relevantes para o setor. Na matéria 

sobre o evento, destacamos as principais ações que 

serão realizadas nesta gestão. Confira!

Até breve!  

COMÉRCIO ELETRÔNICO GANHA ESPAÇO 
              E MERCADO PRECISA ACOMPANHAR 

Rodrigo Carneiro, presidente da 
Andap – Associação Nacional dos 
Distribuidores de Autopeças
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Divisão de reposição do Grupo Freudenberg, a Corteco é hoje uma das maiores 
empresas na área de peças para veículos pesados, leves e motocicletas. Por meio 
de seu vínculo direto com o Grupo Freudenberg, a empresa distribui mais de 19 
mil produtos do mundo inteiro. Prioritariamente, a gama de peças de reposição 
inclui produtos nas áreas de controle de vibração e vedação. 
 
Nesta entrevista exclusiva à revista Mercado Automotivo, Plinio Fazol, porta-voz 
da Reposição Automotiva para a América do Sul da Freudenberg-Corteco, fala 
sobre os principais desafios da marca no Brasil nos próximos anos. Fazol aborda 
ainda que a utilização dos canais digitais da empresa levará mais informações 
aos clientes e deverá ser um dos focos de sua gestão nos próximos anos.

ALCANCE AMPLIADO

Entrevista
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Revista Mercado Automo-
tivo – Que balanço o se-
nhor faz de sua atuação na 
Freudenberg-Corteco até 
o momento? Quais as prin-
cipais dificuldades enfren-
tadas e os maiores ganhos 
obtidos nesse período?

Plinio Fazol – Nesse perí-
odo, conseguimos imple-
mentar muitas estratégias 
com ganhos expressivos 
para a Freudenberg-Corteco. 
O grande desafio continua 
sendo aumentar a proximi-
dade e a identificação da 
marca com todos os players 
do mercado de reposição 
automotiva. Até o momen-
to, melhoramos expressiva-
mente a nossa participação 
no mercado e estamos forta-
lecendo cada vez mais a nos-
sa posição de líder mundial 
no mercado de vedações.

RMA – Quais os principais 
desafios em sua atuação 
daqui para frente?

PF – Um dos nossos princi-
pais desafios é o de utilizar 
melhor os canais digitais 
para levarmos informações 
e geração de valor aos nos-
sos clientes.

RMA – Qual é a importân-
cia do vínculo direto da 
Freudenberg-Corteco com 
o Grupo Freudenberg no 
que diz respeito à abertu-
ra e ampliação de merca-
dos para o oferecimento 
de peças de reposição?

PF – Ser a divisão de repo-
sição do Grupo Freudenberg 
nos possibilita ter acesso ao 
portfólio e à tecnologia da 
líder mundial em vedações, 
que fornece para todas as 
montadoras. Dessa maneira, 
cada vez que uma peça Freu-
denberg-Corteco é instala-
da, o aplicador tem a certeza 
de estar utilizando um pro-
duto com qualidade e tec-
nologia iguais às da linha de 
montagem do veículo.

RMA – Como o senhor ava-
lia hoje o desafio de dis-
tribuir peças por todo o 
Brasil? Como a Freuden-
berg-Corteco consegue 
manter seu nível de dis-
tribuição em um mercado 
tão amplo?

PF – Continua sendo um 
dos maiores desafios dos 
fabricantes. O que fazemos 
na Freudenberg-Corteco é 
ter uma ampla rede de dis-
tribuição que se utiliza da 
expertise dos nossos par-
ceiros (distribuidores).

RMA – Qual é a expec-
tativa da Freudenberg-
-Corteco para o Brasil 
nos próximos dois anos? 
É possível ser otimista?

PF – Sim, é possível ser oti-
mista.  Achamos que as coi-
sas estão se acomodando 
lentamente e o grau de con-
fiança dos clientes está vol-
tando, o que fará com que o 
mercado volte a responder 
de maneira positiva.

RMA – O brasileiro hoje 
está mais consciente e pre-
ocupado com a origem dos 
produtos automotivos que 
compra? O senhor consi-
dera que há uma preocu-
pação maior com a garan-
tia, origem, etc.?

PF – Sem dúvida, vem me-
lhorando. Porém, ainda 
existem muitas situações 
de peças de origem duvi-
dosa. Sempre que possível, 
tentamos mostrar ao mer-
cado que a antiga expressão 
“o barato às vezes sai caro” 
ainda acontece. Ou seja, às 
vezes, por pouca diferença 
de dinheiro, corremos riscos 
desnecessários quanto à du-
rabilidade/performance dos 
componentes.

RMA – A Freudenberg-Cor-
teco utiliza redes sociais 
em suas estratégias de mí-
dia? Se sim, qual a impor-
tância dessas mídias atual-
mente para vocês?

PF – Estamos trabalhando 
para em breve utilizarmos 
melhor esses canais. Eles 
têm aumentado a sua im-
portância no planejamen-
to das ações de maneira 
muito rápida.

RMA – Independentemen-
te da resposta anterior, é 
possível dizer que o setor 
automotivo brasileiro ain-
da utiliza pouco as redes 
sociais para suas ações?

PF – Embora venha aumen-
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tando de maneira rápida, 
ainda há muito espaço para 
evoluir nesse assunto.

RMA – O Brasil tem convi-
vido nos últimos anos com 
uma grave crise política. 
Até que ponto isso inter-
fere nos negócios, de uma 
forma geral?

PF – Toda vez que algo 
interfere no nível de con-
fiança/segurança da po-
pulação, os impactos são 
sentidos diretamente em 
todos os ramos de negó-
cios.  E leva um tempo 
considerável para que pos-
sa ser restabelecida a nor-
malidade. Mas, indepen-
dentemente da situação 

política ou econômica, o 
Grupo Freudenberg sem-
pre pensa suas estratégias 
e ações em longo prazo.

RMA – Qual seria hoje o 
principal entrave para o 
setor automotivo brasi-
leiro: a situação fiscal do 
País ou os gargalos na in-
fraestrutura (que afeta a 
logística das empresas)? 
Por quê?

PF – Ambos afetam forte-
mente o nosso setor e criam 
complexidades desnecessá-
rias, que acabam encare-
cendo as operações.

RMA – Por fim, gostaria 
que deixasse uma mensa-

gem para os colaborado-

res da Freudenberg-Cor-

teco, de modo a abordar 

a expectativa da empresa 

para este e o próximo ano.

PF – Podemos afirmar que 

estamos tendo um ano mui-

to bom e que, com certeza, 

fecharemos 2018 com um 

ótimo crescimento. Isto só 

reforça a nossa gratidão a 

todos os colaboradores da 

Freudenberg-Corteco, que 

se esforçam diariamente 

para fazer e entregar o me-

lhor aos nossos clientes.

Entrevista
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O Brasil está à espera de números positivos 
para sua economia neste ano. Ainda que o 
governo tenha recebido os últimos dados de 
desemprego no País como um verdadeiro 
“balde de água fria”, a retomada econômica é 
aguardada diante de índices mais favoráveis 
no consumo e na produção.

Nas próximas semanas, com as divulgações dos 
números relativos ao primeiro trimestre do ano, 
o governo brasileiro terá uma percepção mais 
apurada do quanto o País realmente tem cres-
cido. Saberá, inclusive, se já é possível concluir 
se o pico da crise econômica brasileira ficou ou 
não para trás.

De acordo com o ministro do Planejamento, 
Desenvolvimento, Orçamento e Gestão, Esteves 
Colnago, a equipe econômica do governo fe-
deral aguardará o resultado do crescimento da 

economia no primeiro trimestre para revisar a 
projeção de expansão do Produto Interno Bruto 
(PIB) em 2018.

“A gente deve esperar sair o PIB para fazer uma 
revisão”, afirmou, em declaração à Agência 
Brasil, recordando que o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) deverá divulgar 
o PIB do primeiro trimestre ao final de maio.

Apesar disso, o ministro mostrou-se otimista em 
relação às projeções do governo para o resul-
tado econômico brasileiro, independentemen-
te do índice a ser divulgado ao final do mês. 
Atualmente, Brasília espera por um crescimento 
anual de 3% na soma de todos os bens e servi-
ços produzidos no País em 2018.

O Banco Central, diante de pesquisas realizadas 
com instituições financeiras, tem uma estimati-
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À espera de números positivos
Governo aguarda resultado econômico do primeiro 
trimestre para revisar PIB
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va mais comedida: 2,75%. Há um mês, a previ-
são era levemente superior (2,84%), mas ainda 
abaixo do que espera o governo.

Conforme explica a Agência Brasil, na hipótese 
de uma revisão para baixo do PIB brasileiro, 
a previsão de receitas para 2018 deverá ser 
impactada. Dessa forma, o governo poderia 
promover corte de gastos com o objetivo de 
cumprir a meta de déficit primário, resultado 
negativo de receitas menos despesas, sem con-
siderar os gastos com juros. Para este ano, a 
meta é de R$ 159 bilhões.

Transações em aplicativos

Ainda no campo econômico, dados divulgados 
recentemente pela Federação Brasileira dos 
Bancos (Febraban) permitiram conclusões in-
teressantes a respeito de como os brasileiros 
(sejam pessoas físicas ou jurídicas) estão utili-
zando os serviços bancários.

A Pesquisa de Tecnologia Bancária 2018 con-
cluiu que o cliente bancário está cada vez mais 
migrando para os serviços de mobile banking, 
disponíveis em aplicativos de celular. De acor-
do com o levantamento, houve um crescimento 
de 70% nas transações financeiras por aplicati-
vos de celular em 2017.

Neste cenário, o pagamento de contas por esse 
formato aumentou 85%. Isso, no entanto, já era 
esperado, já que os bancos têm investido cada 
vez mais em segurança virtual para certificar aos 
clientes que as operações pela internet são segu-
ras. Não significa dizer que as tradicionais agên-
cias bancárias “morreram”, mas o uso de outros 
meios permite que as unidades físicas garantam 
atendimento e consultoria mais customizados, de 
acordo com a demanda de cada pessoa/empresa.

A contratação de crédito por meio do celular tam-
bém registrou aumento considerável: 141%. Se 
os serviços de crédito são oferecidos aos consu-
midores e empresas de forma clara e honesta, a 

tendência é que os usuários, de fato, deixem de ir 
às agências para buscar esse tipo de contratação.

Por hora, as transações por mobile ainda não 
representam a maior parte das operações ban-
cárias no País, mas o aumento tem sido, de fato, 
representativo de como a tecnologia tem auxi-
liado o brasileiro, seja em casa, seja nas em-
presas. Em 2017, foram realizadas 25,6 bilhões 
de transações por mobile, o que representa um 
aumento de 38% em relação ao ano anterior. 
Dessa forma, a modalidade aponta 35% do total 
de 71,8 bilhões de operações bancárias de 2017.

Também é interessante destacar que o mobi-
le não corresponde à modalidade de internet 
banking. Trata-se apenas de operações realiza-
das unicamente pelo celular, através dos aplica-
tivos disponibilizados pelos bancos aos clientes. 
Ainda que o internet banking também seja am-
plamente utilizado pelos brasileiros, o aumento 
de transações com movimentação financeira por 
este meio foi de apenas 6% entre 2016 e 2017, 
bem inferior à alta do mobile banking.

O investimento dos bancos para garantir maior 
segurança às operações virtuais realizadas por 
seus clientes é fundamental para que os índi-
ces deste tipo aumentem nos próximos anos. A 
Febraban garante que eles estão sendo feitos. 
As despesas e os investimentos em tecnologia 
pelo setor financeiro chegaram a quase R$ 20 
bilhões em 2017, o que representa aumento de 
5% em relação ao ano anterior.

Se o uso do celular já era extremamente comum 
entre os brasileiros para as tarefas cotidianas, os 
números atuais mostram que o aparelho também 
tem sido fundamental para serviços que até pou-
co tempo eram feitos exclusivamente de forma 
pessoal, fosse por preferência, fosse por insegu-
rança. Não à toa, empresas de todos os setores 
têm investido em marketing voltado especifica-
mente para o mobile, de modo a aproveitar o 
uso extensivo das plataformas virtuais por um 
mercado tão amplo e diversificado.
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De olho na internet
E-commerce pode alavancar suas vendas, mas é preciso 
conhecer o público e o mercado de atuação
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Atualmente, pensando 
especialmente nas gran-
des capitais brasileiras, 

é impossível conceber alguém 
que não esteja conectado à 
internet. Ainda que computa-
dores e (principalmente) note-
books sobrevivam no ambien-
te de trabalho, os celulares 
com acesso à rede são quase 
unanimidade nos quatro can-
tos do País.

De acordo com dados da última 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(PNAD), elaborada pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, em média, nove 
em cada 10 lares brasileiros ti-
nham ao menos um morador 
com telefone celular em 2016. 
Para termos de comparação, a 
pesquisa apontou também que 
somente 66% das casas conta-
vam com tratamento de esgoto. 
São quase 20 milhões a mais 
de brasileiros sem saneamento 
básico, mas com possibilidade 
de usar um telefone móvel.

Verdade que nem todos os ce-
lulares garantem acesso à in-
ternet, mas eles são maioria. 
Dados da mesma pesquisa, di-
vulgados há poucos meses, re-
velaram que o Brasil tinha, em 
2016, 116 milhões de pessoas 
conectadas à internet, o que 
corresponde a praticamente 
65% da população com idade 
superior a 10 anos.

Na região Sudeste, o índice de 
acesso chega a 72% da popu-
lação. No âmbito nacional, a 
proporção de mulheres conec-
tadas foi superior à dos ho-
mens, mas por uma diferença 
mínima: 65% a 64%.

Não está convencido? Segundo 
a Associação Brasileira de Co-
mércio Eletrônico (ABComm), 
o e-commerce (comércio pra-
ticado on-line) apresentou 
crescimento de 12% na com-
paração com o ano anterior. O 
faturamento foi de cerca de 60 
bilhões de reais, sendo que a 
categoria de Acessórios Auto-
motivos obteve o terceiro tí-
quete médio mais alto no ano 
(R$ 418,20), ficando atrás ape-
nas dos Eletroeletrônicos (R$ 
558,20) e de Óticas e Acessó-
rios (R$ 454,40).

A projeção para 2018 é de 
crescimento na ordem de 15%, 
com faturamento chegando a 
69 bilhões de reais. Todas es-
sas informações corroboram 
ao entendimento de que in-
vestir no e-commerce é funda-
mental para ampliar os resul-
tados, consolidando-se como 
ótima alternativa para muitos 
varejistas, pequenas e médias 
empresas do setor de reposi-
ção automotiva. 

Fator de Sucesso

São diversos os estudos e le-
vantamentos que correlacio-
nam o sucesso de empresas de 
variados tamanhos à varieda-
de de canais de venda dispo-
nibilizados aos consumidores, 
especialmente o meio on-line.

Estudo realizado pelo Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas) 
Nacional, a partir de revisões 
bibliográficas e entrevistas 
com especialistas, empresários 
e consumidores do setor auto-
motivo, aponta a dedicação ao 
e-commerce como um dos fa-

tores-chave para o sucesso do 
varejo de autopeças no Brasil.

A conclusão da entidade é que 
contar com uma loja virtual 
para gerar vendas é essencial 
para o desenvolvimento sadio 
de uma empresa de varejo de 
autopeças a longo prazo. Ain-
da mais quando se faz a divul-
gação dos produtos em outros 
canais digitais, como as redes 
sociais, por exemplo.

Para isso, no entanto, é preciso 
atentar-se a diversos pontos. 
Adentrar no e-commerce sem 
qualquer tipo de planejamento 
pode ser um erro fatal para di-
versas empresas. Dessa forma, é 
necessário considerar quais são 
os produtos que serão ofereci-
dos. Todos os de seu portfólio 
ou apenas aqueles cujo estoque 
lhe permite uma entrega eficaz 
e rápida? Qual será o seu públi-
co? De que forma ele consome 
na internet: pelo celular ou pelo 
computador? Você oferecerá 
condições especiais para quem 
adquirir via internet? Qual será 
a logística e os valores envolvi-
dos no frete?

Essas questões são muito im-
portantes e não é possível res-
pondê-las de forma geral, sim-
plesmente por meio de uma 
reportagem. Cada empresa 
deve adequar suas característi-
cas e necessidades ao modelo 
de e-commerce mais indicado. 
O importante é entender que 
a venda pela internet já é uma 
realidade há diversos anos, 
mas a diferença é que hoje os 
analistas e especialistas con-
seguem determinar com maior 
clareza o perfil dos consumi-
dores. A partir daí, é possível 
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entender melhor seus hábitos, 
suas vontades, suas necessi-
dades e, consequentemente, 
seu consumo.

Nesse sentido, é sempre bom 
contar com pesquisas e estu-
dos realizados por quem re-
almente entende do assunto. 
Em parceria com a ABComm, 
a Neomove (que desenvolve 
ferramentas e presta consulto-
rias para empresas que dese-
jam entrar ou ampliar seu e-
-commerce) desenvolveu dois 
estudos que podem ser baixa-
dos gratuitamente em seu site: 
um sobre e-commerce de uma 
forma geral e outro voltado 
especificamente para o setor 
automotivo. A única diferença 
na metodologia dos estudos 
é que aquele voltado especi-
ficamente ao setor automoti-
vo compreende os resultados 
apenas do primeiro semestre 
de 2017, enquanto o geral con-
sidera o ano como um todo.

E as diferenças verificadas en-
tre cada relatório chegam a 
surpreender em determinados 
pontos. Isso porque, de acordo 
com os dados, o consumidor 
automotivo no e-commerce 
tem hábitos diferentes do con-
sumidor virtual, de forma geral.

Um exemplo está no meio uti-
lizado para as compras. En-
quanto nas demais categorias, 
cerca de 30% das compras fo-
ram geradas exclusivamente 
por smartphones, o índice da 
categoria Automotiva é bem 
inferior: 16%. O pensamen-
to neste caso não deve ser 
simplesmente de descartar o 
modelo de vendas para smar-
tphones, já que ele não dá re-

sultados. Este cenário é muito 
propício para que as empre-
sas do setor automotivo jus-
tamente se questionem sobre 
como aumentar essa parcela 
de consumidores via celular.

Neste momento, procure ve-
rificar você mesmo como é 
a venda em seu e-commerce 
(caso já a possua) através de 
smartphones. É uma experi-
ência agradável? A navegação 
é facilitada? O consumidor 
consegue obter pelo celular 
os mesmos detalhes que teria 
do produto por meio de seu 
computador? Se as respostas 
forem negativas, o ideal é fo-
car em mudanças em sua pla-
taforma de vendas digital jus-
tamente para que o número de 
consumidores de smartpho-
nes possa crescer.

Outros dados

A comparação entre os dois 
relatórios da Neomove per-
mite ainda outras conclusões 
(ou ao menos provocações) 
interessantes. De acordo com 
as pesquisas, a categoria auto-
motiva ainda é muito depen-
dente das buscas no Google 
para conquistar clientes. A 
média geral para este índice é 
de 52%, enquanto na automo-
tiva, 73% das compras on-line 
acontecem após a busca do 
consumidor no Google.

Nesse sentido, é interessan-
te pensar em estratégias que 
possam aumentar a visibili-
dade de seu e-commerce no 
Google. Há empresas de diver-
sos portes que se dedicam ba-
sicamente a isso, contribuindo 
para que sua plataforma seja 

uma das primeiras a aparecer 
quando o consumidor pes-
quisar por determinadas pa-
lavras. Trata-se de um inves-
timento relativamente baixo, 
que pode trazer bons resulta-
dos a médio prazo.

“A categoria acessórios auto-
motivos depende muito dos 
canais do Google (Orgânico e 
Pago), principalmente porque 
a compra automotiva não é 
uma compra de impulso, mas 
é uma compra de necessidade 
ou planejada, por este mesmo 
motivo os canais sociais não 
têm tanta importância como 
em outros setores (Moda, por 
exemplo)”, explica o estudo.

No quesito “abandono de car-
rinho”, que leva em conside-
ração os processos de compra 
que não foram concluídos por 
algum motivo, o desempenho 
do setor automotivo é me-
lhor que a média geral: 78% 
de abandono contra 82% da 
média geral. A alta taxa, em 
ambos os índices, é resultado 
do próprio comportamento 
dos consumidores, que muitas 
vezes simulam as compras em 
diferentes sites para comparar 
os preços, as taxas de frete, 
tempo de entrega, entre ou-
tros quesitos. 

Ainda que as mulheres ve-
nham se interessando cada 
vez mais pelo mercado auto-
motivo, o gênero masculino 
ainda predomina quando as 
compras são realizadas no e-
-commerce. A parcela do pú-
blico masculino neste cenário 
é de 67%, média muito supe-
rior à geral, na qual os gêne-
ros são bem equilibrados.
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Outro ponto importante é o 
espaço que o e-commerce au-
tomotivo ainda tem para cres-
cer. Isso porque a parcela de 
clientes que visitaram os sites 
do setor pela primeira vez re-
presenta 74% do público to-
tal. Na média geral este índice 
cai para 37%. O lado positivo 
é que cada vez mais consumi-
dores estão chegando neste 
meio de compra. 

Por outro lado, este potencial 
precisa ser aproveitado. De 
nada adianta os consumido-
res automotivos chegarem 
aos sites e saírem logo na se-
quência, sem compras ou sem 
demonstrar interesse no que 
ali é ofertado. Justamente por 
isso, apenas 25% dos visitan-
tes de e-commerce automo-
tivo são consumidores retor-
nando aos sites. Nas demais 
categorias, o número dos que 
retornam chega a 62%.

A taxa de rejeição dos con-
sumidores do setor automo-
tivo é de 57%, em linha com 
a média geral. No entanto, é 
importante notar que os in-
ternautas em busca de peças/
equipamentos automotivos 
navegam 23% a mais do que a 
média geral dos e-commerce.

“A venda de acessórios auto-
motivos sempre foi uma ven-
da tradicional (venda off-line), 
mas nos últimos anos esta ca-
tegoria está crescendo muito 
e está tendo um destaque em 
vendas e pedidos no on-line. 
No Brasil, esta categoria hoje 
figura entre as dez principais 
categorias, com um destaque 
para a categoria Pneus, que 

representa aproximadamente 
53% do setor”, destaca a pes-
quisa da Neomove.

Na análise geográfica, a cida-
de de São Paulo responde por 
quase um em cada quatro pe-
didos feitos no País (23% do 
total). Na sequência, aparece 
o Rio de Janeiro, com 12% de 
parcela nos pedidos. O que se 
percebe, no entanto, ainda é 
uma alta concentração de con-
sumo automotivo no Sudeste, 
enquanto as regiões Sul e Nor-
deste aparecem praticamente 
empatadas com índices muito 
inferiores à primeira.

Para a Neomove, o diagnósti-
co está fortemente relaciona-
do à maior presença de lojas 
virtuais no Sudeste brasileiro 
e também ao fato de que os 
valores de frete e os prazos 
para as demais regiões do País 
são elevados, desagradando o 
consumidor dos demais Esta-
dos, que acaba optando pela 
compra física em sua região.

As formas de pagamento 
também foram analisadas. 
Assim como nos demais seg-
mentos, o cartão de crédito 
continua sendo o método 
mais utilizado para efetuar 
as compras (até mesmo por-
que o tíquete médio do setor 
automotivo é alto – R$ 529 – 
devido a valores mais eleva-
dos de alguns itens).

De acordo com a pesquisa, 
no entanto, no caso do setor 
automotivo o percentual de 
compra por boleto ainda é for-
te, com 44% das tentativas de 
negócio. No entanto, a por-

centagem é reduzida para 22% 
por conta da baixa taxa de 
aprovação (38%), considerada 
uma das mais baixas entre to-
das as categorias.

“Um dos desafios dos e-com-
merces brasileiros é aumentar 
a taxa de aprovação de bole-
tos, onde a forma mais efetiva 
é construir regras automáti-
cas de relacionamento com o 
cliente para que ele se lembre 
de pagá-lo. Na nossa experi-
ência, uma boa gestão nesse 
sentido aumenta em até 35% a 
taxa de aprovação. A forte cul-
tura do parcelamento no mer-
cado brasileiro permite que 
marcas possam trabalhar pro-
dutos e promoções de maneira 
mais atrativa, o que pode favo-
recer boas negociações com o 
gateway de pagamento”, com-
plementa a Neomove.

O e-commerce é, de fato, um 
meio que pode alavancar (ou 
sustentar) o sucesso de seu 
negócio. Mas é preciso fazê-lo 
de forma estruturada. Um sis-
tema de e-commerce que gera 
entregas erradas e com atraso, 
com um ambiente de insegu-
rança para o pagamento do 
consumidor, e que é confuso 
e pouco elucidativo, torna-se 
uma ferramenta justamente 
para o fracasso do negócio. E 
o impacto, tanto no cenário 
positivo quanto no negativo, 
trará consequências também 
ao ambiente físico do negócio.

Se tiver interesse em mais 
dados dos relatórios, acesse  
https://bit.ly/2JtFfb4.
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Ultimamente o mercado editorial brasileiro 
tem se deparado com uma série de livros 
que buscam desconstruir mitos surgidos a 

respeito de diversos assuntos. Principalmente com 
o advento das redes sociais, o ser humano passou 
a ser bombardeado com inúmeras informações 
vendidas como verdadeiras, sem admitir qualquer 
contra-argumentação.

No âmbito corporativo, um lançamento que 
chega às livrarias brasileiras busca justamente 
desmentir algumas ideias e alguns conceitos que 
foram plantados ao longo das últimas décadas 
em empresas de diversos tamanhos. No livro 
“Mitos da Gestão: Descubra por que quase tudo 
que você ouviu sobre gestão é mito” (Editora 
Autêntica Business, 256 páginas, R$ 50), os au-

tores Stefan Stern e Cary Cooper chamam para 
si a ousada tarefa de desmontar conceitos tidos 
como verdades universais.

O livro tem sido bem conceituado entre aque-
les que buscam trabalhar temas essenciais a 
uma boa gestão. Para Herminia Ibarra, professo-
ra de Comportamento Organizacional da London 
Business School, a obra trata de pessoas, pura e 
simplesmente, abordando o que é, de fato, essen-
cial na gestão.

“A gestão é importante – mas é mal compreen-
dida. Neste livro, dois observadores muito expe-
rientes destacam com grande competência equí-
vocos comuns sobre a teoria e prática da gestão. O 
raciocínio claro deles nos ajuda a descobrir como 

Desconstruindo mitos
Livro sobre gestão busca tratar de dogmas tidos 
como irrefutáveis em muitas empresas
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a boa gestão pode contribuir positivamente para 
transformar as organizações em ambientes de 
trabalho mais produtivos e motivadores. Este é 
um livro oportuno e instigante. Merece ser lido 
com muita atenção para todos os gestores”, afir-
mam Rob Goffee e Gareth Jones, autores de livros 
sobre gestão.

Logo de cara, a obra de Stern e Cooper ques-
tiona ideias básicas que veem sendo dissemina-
das como se não houvesse argumentos contrá-
rios, tais como: o fim da hierarquia nas empresas; 
a ideia de que um ambiente de trabalho “desco-
lado” tornará os funcionários mais criativos, e, 
ainda, a conclusão de que o que move as pessoas 
é simplesmente o dinheiro.

Essas máximas, repetidas à exaustão, acabam 
por ser tornar verdadeiros dogmas em algumas 
empresas. Especialmente aquelas que passaram a 
ser lideradas recentemente por profissionais mais 
jovens, que praticamente desconhecem outros for-
matos de gestão/administração e preferem focar em 
práticas ditas inovadoras e certeiras.

De acordo com os autores, ocorre efetivamente 
o contrário. As empresas acabam perdendo tem-
po, dinheiro e consequentemente outros recursos 
que poderiam ser economizados a partir de pe-
quenas mudanças.

Um dos aspectos mais importantes abordados 
no livro diz respeito à própria percepção dos ges-
tores. A maioria realmente acredita estar agindo 
com ideias precisas de gestão. De acordo com os 
autores, uma pesquisa recente estudou cerca de 8 
mil empresas e chegou à conclusão de que muitas 
delas não são nem de longe tão boas em gestão 
quanto supunham ser.

Ainda que as companhias consigam elaborar 
modelos de negócios bem definidos, o mesmo não 
pode ser dito de seus modelos de gestão. Ao avaliar 
as empresas, o estudo apontou que somente 15% 
das norte-americanas e menos de 5% das compa-
nhias de outros países realmente podiam dizer que 
eram melhores operadoras quando avaliadas com 
base em uma escala de práticas gerenciais elabo-
radas pelos pesquisadores. Quando questionadas, 
no entanto, cerca de 80% se consideravam acima 
da média no campo da gestão.

“No Reino Unido, pelo menos, precisamos ur-
gentemente aumentar a nossa produtividade. Há 
muito tempo ela tem sido inexpressiva. Se quiser-
mos aumentar os salários (alguém contra?), temos 
que ser mais produtivos. Isso significa aumentar a 
produção per capita ou por unidade de insumo, por 
meio de trabalho mais eficaz. Também significa que 
precisamos de melhor gestão. Conclusão? A gestão 
tem importância”, escrevem os autores no livro, 
em um trecho que pode ser claramente associado 
também ao cotidiano brasileiro.

“Este livro pertence a uma série destinada a ex-
plorar alguns mitos. Ele nos deu a oportunidade de 
lançar novo olhar sobre algumas daquelas coisas 
que os chefes, por instinto, acreditam ser verdadei-
ras, mas que, no duro, são falsas. Você realmente 
precisa ser a pessoa mais esperta do pedaço? Os 
dias de trabalho longo são a melhor maneira de al-
cançar o sucesso? Tudo bem em mudar de opinião? 
E assim por diante”, completam.

No total, os autores abordam (e desconstroem) 
44 mitos sobre a gestão. A linguagem é acessível, 
direta e busca provar de forma concisa e eficaz o 
que transforma esses conceitos em mitos que pre-
cisam ser descontruídos.

A ideia de dividir cada mito em um capítulo (ain-
da que não seja inédita) torna a leitura mais fluída e 
dinâmica. Com capítulos curtos, é possível engatar 
um mito por dia, sem muito esforço, garantindo 
uma atividade agradável.

O que os autores mais defendem é que a gestão 
não deve ser associada somente a práticas oriundas 
de chefes desagradáveis, que pouco têm a acres-
cer no desenvolvimento de seus subalternos e da 
empresa de forma geral. Conforme eles mesmos 
salientam, todos tivemos maus chefes, e todos so-
fremos na ponta passiva da má gestão. Daí a im-
portância de discutir efetivamente o tema.

Stern e Cooper ainda evocam uma famosa frase 
do escritor Peter Drucker, um dos mais respeitados 
pensadores de gestão na atualidade. “Muito do que 
denominamos administração consiste em dificultar 
o trabalho para as pessoas”, afirmou Drucker. Dessa 
forma, conforme salientam os autores, é preciso 
rejeitar os mitos e, em vez disso, focar nos aspectos 
realmente eficazes da gestão. Vale a leitura!
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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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É um barato ver meu netinho desbloquear 
meu celular. Ele não sabe os numeri-

nhos. Nem é alfabetizado. Ele vê onde eu 
coloco o dedo e repete a sequência.

Ele é um ótimo usuário, um usuário me-
lhor do que eu. Maneja equipamentos, lo-
caliza conteúdos e acessa tudo rapidinho. 
Mas será que essa é uma conduta realmente 
digital? Na verdade, não. É intuitiva.

O que isso quer dizer? Que é preciso en-
sinar e formar os jovens para efetivamente 
lidarem com o mundo da virtualidade.

Esse processo ocorre quando as pesso-
as, além de consumir, aprendem a fazer, ou 

seja, a programar os cérebros eletrônicos 

que organizam a vida cotidiana.

Foi por esse motivo que me associei a 

um projeto destinado a replicar no Brasil a 

experiência de sucesso da Digital House.

Mais do que uma escola de programação, 

trata-se de uma escola destinada a formar 

os profissionais da Nova Economia.

Com a experiência adquirida na sua pri-

meira unidade na Argentina atestamos sua 

capacidade de formar uma nova geração de 

profissionais do ambiente tecnológico.

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

A missão é habilitar talentos para que 
aprimorem, transformem e reinventem 
empresas e instituições dos mais diver-
sos setores.

Não faz muito tempo, fui conhecer o tra-
balho dos colegas de Buenos Aires. Um 
dos professores me relatou sua maior difi-
culdade: fazer com que as crianças fossem 
curtir o intervalo.

Muitas acabam tão entretidas com seus 
projetos que tentam até mesmo adiar o mo-
mento de recreação. Afinal, para elas, o es-
tudo é também divertido e fascinante.

Esse é o novo jeito de ensinar e apren-
der sobre a cultura digital. É a grande re-

volução do nosso tempo. É uma “coding 
school”, mas é também uma escola da Nova 
Economia, onde vamos preparar os profis-
sionais mais requisitados atualmente no 
mercado. Começaremos agora em abril com 
3 cursos, para jovens e pessoas maduras, 
de 15 a 80 anos.

Você assinante sabe que em 8 anos de 
nossa news “Magia da Gestão” nunca a usa-
mos para qualquer tipo de propaganda ou 
divulgação de qualquer produto, mas ago-
ra é diferente, estamos trazendo até você 
algo que você precisa conhecer e para isso 
vamos lhe enviar um convite especial, um 
evento feito só para você, assinante, vir nos 
conhecer e, se me permite, me conhecer.  
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No dia 18 de abril, por meio de suas no-
vas diretorias, Andap (Associação Nacional 
dos Distribuidores de Autopeças) e Sicap 

(Sindicato do Comércio Atacadista, Importador, 
Exportador e Distribuidor de Peças, Rolamentos, 
Acessórios e Componentes para Indústria e para 
Veículos no Estado de São Paulo) promoveram evento 
para apresentar as propostas de trabalho das entida-
des a partir de agora.

A cerimônia reuniu empresários da distribuição, fa-
bricantes e os presidentes do Sincopeças-SP (Sindicato 
do Comércio Varejista de Peças e Acessórios para 
Veículos no Estado de São Paulo), Francisco De La 
Tôrre, e do Sindirepa-SP (Sindicato da Indústria 
de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado 
de São Paulo), Antonio Fiola, e representante do 
Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria de 
Componentes para Veículos Automotores), Willliam 
Mufarej. Também esteve presente no evento Márcio 
O. Fernandes da Costa, presidente do Sicopneus 
(Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de 

Pneumáticos do Estado de São Paulo), do Conselho 
Estadual de Defesa do Contribuinte de São Paulo 
(Codecon), e vice-presidente da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo (Fecomercio-SP).

Rodrigo Carneiro, que recentemente assumiu a 
presidência da Andap, destacou em seu discurso 
que a divisão das diretorias, formadas praticamente 
pelos mesmos membros, deverá multiplicar a capa-
cidade das atividades.

Além disso, Carneiro salientou que sua gestão 
se baseará em três pilares fundamentais: relações 
institucionais, desenvolvimento de mercado e apri-
moramento de serviços.

O executivo também abordou a necessidade de 
redução de custos, por conta da queda da arrecada-
ção decorrente da Reforma Trabalhista, que acabou 
com a obrigatoriedade da contribuição sindical.

De acordo com ele, a Andap estuda criar uma 
estação de coworking, compartilhando espaço com 

Olhos voltados ao futuro
Em evento, Andap e Sicap apresentam propostas de trabalho da nova gestão

Eventos
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outras entidades, tais como Sindirepa, Sincopeças, 
Sicop e Abrapneus.

Ressaltou, ainda, que a ideia é ampliar a relação 
de serviços prestados pela entidade aos associados 
por meio de parcerias que possam oferecer condi-
ções diferenciadas em diversos quesitos, como se-
guro, frete, banco, refeição e assessoria jurídica e 
qualidade de gestão.

Entre iniciativas que considera bons exemplos 
para a atual gestão, Carneiro mencionou como exem-
plo o Sincades (Sindicato do Comércio Atacadistas 
e Distribuidor do Espírito Santo), que disponibiliza 
uma universidade aos seus associados.

O executivo defendeu que a Andap seja cada vez 
mais um fórum de discussão do aftermarket sobre 
modelos de negócios, bem como a ampliação da 
delegação na federação e confederação do comércio.

Por fim, Carneiro afirmou que a entidade promo-
verá uma parceria com a Fundação Getulio Vargas, 
que possui cadeira do setor automotivo na grade de 
cursos de pós-graduação, e com a Fundação Dom 
Cabral, de modo a promover o conhecimento entre 
seus associados. Além disso, afirmou que irá com-
partilhar cases de sucesso como da Scherer, que 
desenvolve treinamento em gestão.

“Vamos ampliar a atuação da entidade em âm-
bitos nacional e internacional. Este ano participare-
mos da Autopar e da Autop e também será organi-
zada comissão brasileira para a Automechanika, em 
Frankfurt, com realização e workshop”, informou o 
presidente da entidade.

Outro dirigente a abordar a queda na arrecadação 
provocada pela Reforma Trabalhista, o novo presi-
dente do Sicap, Alcides José Acerbi Neto, salientou 

ser preciso ter uma visão empresarial, repensando 
o modelo até então adotado. 

Em suas declarações, Acerbi Neto fez questão de 
citar os nomes de todos da diretoria e destacou que 
o Sicap é responsável por normas coletivas de traba-
lho por força da Constituição Federal para defender 
os interesses das empresas junto a sindicatos de tra-
balhadores. Disse ainda que cada item da pauta tem 
grande impacto nas associadas e isso exige trabalho 
e investimento, sendo necessário cobrir as despesas.

“Demandas formais, tributárias ou trabalhistas 
são obrigatoriamente conduzidas pelo sindicato. 
Não sou a favor da contribuição sindical, mas da con-
tribuição associativa para manter a qualidade dos 
serviços obrigatórios e para oferecer cursos de ca-
pacitação e reciclagem, participação em seminários, 
feiras, eventos esportivos para integração, realização 
de reuniões plenárias com dados setoriais e con-
junturais, atuação na luta para extinção ou diminui-
ção dos impostos e na elaboração de leis, além de 
apoiar as necessidades das empresas associadas”, 
apontou o presidente, que também enumerou as 
atribuições da entidade: emissão do certificado de 
regularidade sindical para licitações públicas e alva-
rás de funcionamento, participação na contratação e 
acompanhamento da pesquisa do MVA.

Ex-presidente da Andap e do Sicap, Renato 
Giannini deixou uma mensagem de otimismo aos pre-
sentes, mas fez questão de ressaltar que os oitos anos 
de sua gestão foram desafiadores graças à missão de 
suceder duas presidências com os experientes Mário 
Penhaveres e Frederico dos Ramos. “Mas, com direto-
ria competente consegui aprender e superar a maioria 
dos obstáculos”, finalizou o executivo.
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Unidades

2018 2017 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

ABR
A

MAR
B

JAN-ABR
C

ABR
D

JAN-ABR
E

A/B A/D C/E

Total 190.523 182.935 672.245 139.362 559.321 4,1 36,7 20,2

Veículos leves 183.559 176.067 648.295 135.237 544.135 4,3 35,7 19,1

Automóveis 159.928 156.189 568.500 119.229 474.291 2,4 34,1 19,9

Comerciais leves 23.631 19.878 79.795 16.008 69.844 18,9 47,6 14,2

Caminhões 6.038 5.829 20.266 3.338 12.610 3,6 80.9 60,7

Semileves 178 126 718 135 489 41,3 31,9 46,8

Leves 948 1.112 3.742 815 3.042 -14,7 16,3 23,0

Médios 589 552 1.892 287 1.070 6,7 105,2 76,8

Semipesados 1.427 1.162 4.621 795 3.342 22,8 79,5 38,3

Pesados 2.896 2.877 9.293 1.306 4.667 07 121,7 99,1

Ônibus 926 1.039 3.684 787 2.576 -10,9 17,7 43,0

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 160,3 138,5 182,9 190,5 672,2

Fonte: Renavam/Denatran.

Números do setor automotivo
LICENCIAMENTO DE AUTOVEÍCULOS NOVOS NACIONAIS

O Brasil iniciou o segundo trimestre de 2018 com números ainda mais positivos na comparação com o mesmo 
período de 2017. Em abril, o licenciamento de autoveículos novos nacionais registrou alta de 37% em relação ao 
mesmo mês do ano anterior, resultado fortemente sustentado pelo setor de caminhões. No acumulado dos qua-
tro primeiros meses de 2018, o resultado comparativo também é positivo: + 20%. Interessante destacar também
que no cenário de comparação mensal (abril/18 x abril/17), todos os setores de autoveículos novos apresentaram 
evolução, confirmando assim o movimento de melhora nos números de licenciamentos.

Números do Setor
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Unidades

2108 2017 VARIAÇÕES PERCENTUAIS

ABR
A

MAR
B

JAN/ABR
C

ABR
D

JAN/ABR
E

A/B A/D C/E

Total 266.111 267.539 965.865 189.487 800.190 -0,5 40,4 20,7

Veículos leves 253.716 254.759 922.150 182.095 772.937 -0,4 39,3 19,3

Automóveis 216.933 218.015 793.280 157.755 677.516 -0,5 37,5 17,1

Comerciais leves 36.783 36.744 128.870 24.340 95.421 0,1 51,1 35,1

Caminhões 9.095 9.947 33.529 5.900 21.648 -8,6 54,2 54,9

Semileves 166 180 604 219 769 -7,8 -24,2 -21,5

Leves 1.865 1.947 6.644 899 4.495 -42 107,5 47,8

Médios 566 534 1.973 557 1.690 6,0 1,6 16,7

Semipesados 2.196 2.660 9.126 2.193 6.837 -17,4 0,1 33,5

Pesados 4.302 4.626 15.182 2.032 7.857 -7,0 111,7 93,2

Ônibus (Chassis) 3.300 2.833 10.186 1.492 5.605 16,5 121,2 81,7

Rodoviário 651 642 2.246 461 1.521 2,6 43,0 47,7

Urbano 2.641 2.191 7.940 1.031 4.084 20,5 156,2 94,4

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 218,1 213,5 267,5 266,1 965,9

Fonte: Renavam/Denatran.                

PRODUÇÃO DE AUTOVEÍCULOS MONTADOS
Seguindo a tendência geral dos licenciamentos, a produção de autoveículos montados também obteve resultado positivo 
superior em abril na comparação com o cenário que levava em consideração o primeiro trimestre do ano. Entre abril de 
2017 e abril de 2018, houve alta de 40% na produção. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, o desempenho é 
semelhante ao dos licenciamentos, com aumento de 20% em relação a 2017. Quando se compara, entretanto, o período de 
abril com o de março de 2018, houve retração em grande parte dos segmentos, especialmente entre os caminhões. O resul-
tado pode ser explicado também pelos ótimos números obtidos por estes segmentos nos primeiros meses deste ano, mas 
a tendência de queda mensal deve ser observada de perto.
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Se você pode sonhar, pode realizar.” (Walt 
Disney). Uma das principais atitudes do 
empreendedor de sucesso é atrair, reter e 

encantar seus clientes internos e externos. Mas 
será que para encantar e surpreender nossos 
clientes precisamos de muito dinheiro?

Em um dia descontraído de passeio com minha 
família, descobri a resposta para essa pergunta. 
Minha filha Mariana e eu estávamos no parque 
Magic Kingdom da Disney, em Orlando, espe-
rando na fila para embarcar na atração Dumbo. 
Durante a espera, minha filha avistou e me pe-
diu um sorvete com o formato da cabeça do 
Mickey. Saí correndo para comprar e voltei bem 
na hora da nossa vez. Acontece que o funcio-
nário responsável pela atração nos advertiu de 
que não poderíamos ingressar no brinquedo 
com o sorvete. Nessa hora em que a decepção 
de minha filha se misturava com sua expectati-
va, outro funcionário da Disney, observando o 

que se passara, disse a ela para não ficar triste, 
pois ele seria o guardião do sorvete, e que, ao 
final da atração, ele estaria lá, esperando por 
ela na saída com o sorvete intacto.

Ela adorou a ideia, subimos no elefantinho 
voador, e eu fiquei pensando como ele faria 
para entregar o sorvete intacto para a Mariana 
após 5 minutos de exposição ao intenso calor 
da Flórida.

Esgotado nosso tempo no brinquedo, Mariana 
saiu correndo para encontrar o funcionário e 
ficou surpresa quando ele apareceu de repen-
te e lhe entregou o sorvete novinho conforme 
prometido. Ela saiu pulando de alegria e eu 
perguntei ao funcionário como ele havia con-
seguido tal proeza.

Ele respondeu: Sempre queremos propiciar 
momentos mágicos aos convidados Disney, meu 
líder me dá autonomia para eu tomar decisões 

Atendimento Mágico: como 
encantar e surpreender clientes
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para que isso aconteça. Então, fiquei observan-
do o brinquedo e, quando sua filha veio corren-
do em minha direção, peguei um sorvete novo 
no carrinho, tirei a embalagem e entreguei a ela.

Fantástico, com menos de 3 dólares eles conse-
guiram surpreender e encantar! Não é por acaso 
que, conforme pesquisa da APCO Worldwide, a 
Disney é a marca mais amada do planeta.

Já aqui no Brasil tive uma experiência de com-
pra que diferencia os profissionais normais dos 
extraordinários. Num final de semana fui a uma 
loja para comprar um novo celular e, junto com 
o aparelho, adquiri um plano mensal de dados 
com valor fixo para acesso ilimitado à internet. 
Um mês depois recebi a conta e, para minha 
surpresa, o valor referente ao acesso à internet 
estava absurdamente alto.

Fiquei aborrecido, mas como eu havia feito um 
plano com valor fixo, voltei na loja e procurei a 
mesma atendente “A” que havia me vendido 
o aparelho e o plano. Ao relatar o problema, 
ela disse que não poderia fazer absolutamen-
te nada e que eu deveria telefonar para o Call 
Center da operadora de telefonia.

Isso é mesmo o mais fácil, o que tantos aten-
dentes respondem diante de uma reclamação 
semelhante, e aquela pessoa atuou como de 
costume. Foi então que naquele dia conheci a 
atendente “X”, uma profissional extraordinária, 
ou seja, que não age conforme o costume geral, 
mas sim de forma excepcional, rara, que se dis-
tingue entre os indivíduos da mesma profissão. 
A atendente “X” foi até mim e disse: “Sim, eu 
posso fazer algo pelo senhor?”. Pediu para que 
eu sentasse, e me serviu um café e uma água. 
Enquanto isso, ela pediu para ver a conta que 
eu havia recebido. Em seguida ela informou 
que seria necessário fazer uma ligação para o 
Call Center da operadora, mas que ela poderia 
fazer isso para mim, e de fato fez. Ao final da 
conversa dela com a atendente da empresa de 
telefonia, só me colocou na linha apenas para 
confirmar alguns dados pessoais e o problema 
foi solucionado.

A mesma loja, o mesmo produto, a mesma situ-
ação e atitudes bem diferentes: uma disse que 
não era com ela e a outra disse que ela poderia 
fazer algo por mim e fez a diferença.

Alguns dias depois recebi a nova conta com o 
valor correto. Retornei à loja para agradecer 
pela excelência no atendimento e aproveitei 
para comprar alguns acessórios. Adivinha com 
qual vendedora?

Precisamos levar mais a sério o pensamento de 
Alan Ryan: “Não trabalhamos apenas para ga-
nhar dinheiro, mas para encontrar o significado 
de nossas vidas. O que fazemos é grande parte 
do que somos”.

Repare que, com o advento e crescimento 
constante do comércio eletrônico, as lojas físi-
cas terão que se aprimorar, principalmente no 
atendimento ao cliente, se quiserem sobreviver. 
Devem especializar-se no pós-venda, no rela-
cionamento com as pessoas, proporcionando 
experiências diferenciadas e, sobretudo, des-
cobrindo, contratando e retendo pessoas que 
fazem a diferença com atitudes que contribuem 
para melhores resultados da organização.

Fazer o fácil, muita gente faz. Fazer o que é 
preciso, o algo mais, isso pouca gente faz. 
Somente os profissionais extraordinários, ca-
pacitados e apaixonados pela profissão ofe-
recem um verdadeiro atendimento mágico e, 
assim, encantam e fidelizam.
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Atitudes mentais positivas são fundamen-
tais para prosperar no mundo dos negócios. 
Nada na vida pode ser construído sem pai-

xão e entusiasmo.

De acordo com Jeffrey Gitomer, autor de O Livro 
de Ouro das Atitudes, criar uma percepção e uma 
conscientização sobre atitude são os primeiros 
passos para adquirir uma atitude positiva. Poucas 
pessoas são ensinadas a manter uma atitude po-
sitiva desde a infância e isso não faz parte do 
currículo escolar.

A maioria delas acredita que tem atitudes men-
tais positivas, mas, na prática, ao menor sinal de 
pressão, desanimam com facilidade e acabam 
destruindo o pouco que conseguiram construir 
em momentos de lucidez. Otimismo e pessimismo 
se alternam com predominância do segundo. É a 
sua mente negativa conspirando com frequência. 
Aposto que se você perguntar a todos os seus 
amigos a respeito, muitos vão dizer que se con-
sideram pessoas otimistas, de atitude, capazes 

de superar problemas com frequência. É difícil 
admitir o contrário.

Da mesma forma, você já notou que a atitude 
mental positiva de algumas pessoas incomoda? 
A impressão que se tem é a de que uma pessoa 
otimista é alienada, vive no mundo da lua, não 
tem noção da realidade.

De fato, para muitos, é menos doloroso, ou mais 
prazeroso, pensar assim do que tentar mudar a 
sua própria condição. A síndrome do “coitadinho” 
é inerente ao ser humano, utilizada como refúgio 
e justificativa para tudo aquilo que a sua atitude 
mental negativa não consegue mudar.

O lado ruim de tudo isso é que, quanto mais você 
avança no tempo, mais difícil se torna a mudança. 
Portanto, enquanto ainda é jovem e tem um bom 
tanto de vida pela frente, quanto mais rápido 
você ajustar o discurso e a sua forma de pensar, 
mais benefícios vai atrair para sua vida e para 
seus negócios.

Em síntese, quanto mais você trabalha sua atitude 
menos vulnerável se torna em relação aos aspectos 

Construindo atitudes  
positivas nos negócios
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de Akio Morita (Sony), Soichiro Honda, Alexandre 
Costa (Cacau Show), Raul Candeloro (Venda Mais) 
e Eloy D´Avila (Flytour), entre outros, vai descobrir 
o verdadeiro valor de uma atitude mental positiva. 
Todos prosperaram em meio ao caos.

Agora, vamos transportar tudo isso para o mundo 
dos negócios. Se você possui uma atitude mental 
negativa, o sucesso alheio incomoda, chega a dar 
ódio. Por que é que você trabalha tanto para con-
seguir um pouco e algumas pessoas, para as quais 
você não dava nada, continuam prosperando?

Parte disso está diretamente relacionado com os 
seus modelos e as suas atitudes comparadas com 
as do seu suposto concorrente. Não estou falando 
aqui de grandes corporações. Refiro-me a peque-
nas e médias empresas que ainda seguem lutando 
para se posicionar no mercado e se manter em pé. 
O que acontece nas grandes corporações é uma 
realidade bem diferente.

Como mudar isso? A reflexão e a resposta para al-
gumas questões são fundamentais para descobrir 
de que lado você está. A realidade não muda se 
você não mudar a forma de encarar as adversida-
des que estarão caminhando, lado a lado, até o 
fim da jornada, na vida e nos negócios.

Você é um empreendedor entusiasmado? Nada 
pode ser construído sem paixão e entusiasmo, por-
tanto, ao empreender, coloque toda sua alma nisso, 
procure ver o lado bom das coisas e lembre-se de 
que, para tudo na vida, existe uma ou mais saídas.

Você se considera intimamente feliz? Se o dinhei-
ro for a sua única esperança de vida, você nunca 
alcançará essa tal felicidade, portanto, a despeito 
de tudo o que possa lhe acontecer nos negócios, 
e vai acontecer, o que vai mantê-lo vivo é a sua 
felicidade interior; com dinheiro ou sem dinhei-
ro, siga em frente, continue caminhando, pois, as 
coisas mudam com rapidez.

Você tem um bom discurso? Fale sobre o lado 
bom das coisas, mantenha um diálogo aberto e 
positivo, ignore a concorrência, mantenha dis-
tância daqueles que tentam desencorajá-lo, faça 
exatamente aquilo que a sua atitude mental po-
sitiva manda; priorize palavras que aumentem a 
sua atitude positiva.Você focaliza as oportunida-

des em vez dos obstáculos? Já dizia Henry Ford 
que obstáculos são aquelas coisas medonhas que 
você encontra quando tira os olhos do seu obje-
tivo principal, portanto, evite coisas do tipo “não 
posso”, “não devo”, “não quero”, “não vou” e utilize 
com mais frequência “como”, “quando”, “o quê”, 
“quem” e “quanto”.

Você procura aprender e crescer todos os dias? O 
mundo dos negócios é muito dinâmico e está em 
permanente reciclagem, portanto, é necessário 
reavaliar o conhecimento todos os dias; não há 
nada que não possa ser ensinado e nada que não 
possa ser aprendido; quanto mais você aprende 
sobre o seu próprio negócio, mais eleva a sua pró-
pria condição.

Qual é a origem da sua motivação? Se o seu negó-
cio, de alguma forma, existe para ajudar milhares 
de pessoas, é um bom começo; embora seja ne-
cessário ganhar dinheiro, o desprendimento em re-
lação ao dinheiro vai torná-lo mais útil e produtivo 
do que a maioria dos empresários que conheço.

O seu sucesso arrasta os outros para o sucesso? 
Não há nada mais encorajador e gratificante do 
que gerar prosperidade e torcer pelo sucesso das 
pessoas que trabalham com você e dependem do 
seu negócio; o propósito de fazer as pessoas mais 
felizes faz toda diferença no sucesso da Disney. 
Como diz o próprio Gitomer, atitude positiva não 
tem nada a ver com o que lhe acontece ou acon-
tece com os seus negócios, mas, o que você faz 
com o que lhe acontece ou como você reage a isso.

Pense nisso e empreenda mais e melhor!  
Lembre-se: A Atitude Muda Tudo!
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Neste ano a Automechanika Buenos Aires 
celebra a sua 10ª edição. Coroada de su-
cessivos sucessos, decorrentes dos enor-

mes esforços e dedicação empregados na realiza-
ção desta mostra, aliado ao profissionalismo de 
sua equipe, espelha o alto grau de comprometi-
mento e respeito de todo o grupo para com seus 
expositores e visitantes.

O resultado é uma sinergia benéfica a todos 
que buscam profissionalismo, bons produtos e ne-
gócios, seja no mercado local ou mercado global.

A Messe Frankfurt é a organizadora e detentora da 
marca Automechanika e promove 17 feiras por 15 países.

Com know-how de quase 50 anos de atividades 
em todo o mundo, 21 mil expositores e mais de 
600 mil visitantes, a Automechanika é hoje uma 

das principais plataformas de exposição, lança-
mento e vendas de autopeças, serviços, manuten-
ção e reparação de todo o mundo e tornou-se, com 
o passar dos anos, no principal ponto de encontro 
dos profissionais do Aftermarket Automotivo. 

A meta, que tem sido atingida por organizado-
res e expositores, é a de atender as expectativas 
daqueles que buscam numa feira deste porte so-
luções e oportunidades para a realização de seus 
negócios ou encontro de velhos e novos parceiros.

A edição deste ano acontecerá de 7 a 10 de 
novembro no La Rural Trade Center de Buenos 
Aires, Argentina.

O evento é exclusivo para profissionais e 
empresários do setor. Menores de 16 anos de 
idade não serão admitidos, mesmo acompa-
nhados por adulto.

Automechanika Buenos Aires 2018
completará 20 anos de bons negócios 
em sua 10ª edição

Jarbas Ávila
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COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS PASSA A 
OFERECER LINHA DE AMORTECEDORES DA NAKATA

A distribuidora Cobra passou a oferecer ao mercado de 
reposição a linha de componentes Nakata, que inclui 

os amortecedores convencionais e pressurizados HG, mola 
a gás, amortecedores para motocicletas e kit de amortece-
dores, garantindo ampliação e variedade de itens. A distri-
buidora, que já tem 30 anos de atuação na distribuição de 
autopeças, tem procurado ampliar parcerias com fabricantes, 
priorizando qualidade, disponibilidade e atendimento.

Se antes a Cobra já trabalhava com uma variedade enorme 
de produtos Nakata, agora também soma o amplo portfólio 
de amortecedores da marca que oferece extensa cobertura 
para a frota circulante de veículos. São mais de 35 mil itens 
no portfólio da distribuidora. “Queremos levar ao mercado 
mais opções de itens e a marca Nakata nos dá essa condição”, 
afirma Ricardo Rocha, gerente de Compras da empresa, que 
destaca ainda o momento favorável ao mercado de reposi-

ARTEB PARTICIPA DA 14ª EDIÇÃO DA MARATONA DE 
SUPPLAY CHAIN

A Arteb participa em maio da 14ª edição da Maratona de 
Supplay Chain, em São Paulo/SP. O evento reúne líderes 

das áreas de Compras e Supply Chain de vários segmentos de 
negócios, compartilhando estudos de casos sobre transformação 
digital em Supply Chain, alinhamento estratégico da cadeia de 
suprimentos, impactos e riscos dos tributos em Supply Chain, 
rastreabilidade do produto e logística reversa em grandes ope-
rações de e-commerce.

Durante o evento, Silvio Tognetti, diretor de Supply Chain da 
Arteb, apresenta palestra com o tema “Acelerando a Criação de 
Valor no Supply Chain Automotivo”.

ção. “A expectativa para o aftermarket nos próximos anos é bas-
tante favorável. Por isso, estamos investindo em diversificação 
de produtos e intensificando parcerias com fabricantes como a 
Nakata, que permitirão gerar novas oportunidades e aumentar 
a variedade de produtos para os nossos clientes”, comenta.

Os tópicos abordados estão relacionados à reorganização da 
cultura e maturidade de processos logísticos e de supply chain 
na Arteb; à evolução no processo de planejamento, tomada de 
decisão e dinâmica corporativa; e à tecnologia como parceira de 
otimização e obtenção de resultados diretos.
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NGK ALERTA PARA O COMPROMETIMENTO 
DAS VELAS DE IGNIÇÃO A PARTIR DOS 
CONGESTIONAMENTOS

A NGK alerta para possíveis problemas que podem surgir 
nos veículos que circulam nas metrópoles brasileiras de-

vido ao longo tempo despendido no trânsito destas cidades. 
Somente em São Paulo e Rio de Janeiro são 7,8 milhões e 
2,7 milhões de veículos, respectivamente, provocando len-
tidão e congestionamentos diários. De acordo com a NGK, 
especialista em sistema de ignição, o cenário pode gerar 
problemas nos veículos, especialmente para componentes 
que sofrem desgastes além dos quilômetros rodados, como 
as velas de ignição.

“Isso acontece porque, mesmo com o carro parado no con-
gestionamento, o motor continua em funcionamento em 
condições que não são adequadas, como baixa rotação e 
alta temperatura na câmara de combustão, o que expõe as 
velas de ignição a condições mais severas de uso”, ressalta 
Hiromori Mori, consultor de Assistência Técnica da NGK. De 
acordo com ele, motoristas que atravessam congestiona-
mentos com frequência não devem se pautar apenas na 
quilometragem percorrida como referência para a revisão 
do componente.

MAGNETI MARELLI COFAP AFTERMARKET 
APRESENTA CAMPANHA PUBLICITÁRIA PARA 
AMORTECEDORES

A Magneti Marelli Cofap Aftermarket apresentou sua nova 
campanha publicitária para a linha de amortecedores. 

As peças foram produzidas com o objetivo dedivulgar toda 
a versatilidade do produto em diferentes condições de dirigi-
bilidade. A mensagem está sendo veiculada nacionalmente 
na rádio FM Antena 1 e nos programas com mais audiên-
cia da Jovem Pan: Jornal da Manhã e 3x1, além de na rádio 
Transamérica – emissora onde a marca Cofap está presente 
desde 2014 na grade esportiva.

“Não importa o caminho que você escolher. A Cofap acom-
panha você. Terra, asfalto. Curvas, retas. Subidas, descidas... 
Cidade ou campo. Não existe obstáculo para a nossa qualida-
de!”, destaca a nova campanha da empresa. Mônica Cassaro, 
diretora de Marketing e Comunicação da Magneti Marelli 

“As próprias montadoras recomendam que, nesses casos, 
o plano de manutenção indicado pelo fabricante seja an-
tecipado pela metade. Se o manual do proprietário orienta 
a inspeção das velas a cada 20.000 quilômetros, as mes-
mas devem ser analisadas por um especialista após 10.000 
quilômetros”, afirma Mori. Vale destacar: velas deterioradas 
podem causar dificuldades na partida do veículo, alto con-
sumo de combustível, irregularidades no funcionamento, 
falhas durante retomadas e aumento dos níveis de emis-
sões de poluentes.  

Latam, destaca que o protagonista da nova campanha será o 
famoso cachorrinho Cofap, “que é considerado o personagem 
mais conhecido do mercado brasileiro de autopeças”. A cam-
panha também será veiculada nas mídias impressa e digital.
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A Dayco oferece soluções para você 
aproveitar a potência máxima do seu veículo.
As mangueiras de arrefecimento Dayco são 
produzidas nos padrões de segurança e 
qualidade original.MANGUEIRAS DE ARREFECIMENTO DAYCO

PARA O CORAÇÃO DE SEU VEÍCULO,

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

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

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

LANÇAMENTO

A Dayco é a marca que você confi a.

PARA O CORAÇÃO DE SEU VEÍCULO,
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