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O ambiente de trabalho não precisa ser hostil e tampouco 
estressante. A famosa expressão “apagar incêndio” é 
muito comum no mundo corporativo, mas não é nada 
agradável, mesmo que muitas empresas já estejam 
acostumadas com situações que demandam urgência em 
ações, causam transtornos e desgaste entre as pessoas. 
Os consultores Christian Barbosa e Gerônimo Theml 
destacam, na matéria de Capa, formas de evitar que 
problemas se repitam. Sempre quando há um imprevisto, 
que gera esforços e paralisam as atividades rotineiras, é 
preciso entender os motivos que levaram a esse cenário 
e procurar mudar os processos para que não se repita. 
Na visão dos consultores, a organização é um meio bem 
eficiente para prever e tomar medidas de precaução, 
tornando o trabalho menos estressante. Essa estratégia 
pode ser estendida para o campo pessoal também, 
melhorando a qualidade de vida e gerando equilíbrio na 
gestão do tempo. 

Já a Entrevista desta edição é com José Carlos Massari, 
diretor de Aftermarket do Grupo Mahle para a América do 
Sul, que fala de reposição e das tendências para o setor e 
também sobre a atuação da fabricante no mercado, bem 
como perspectivas para os próximos anos. 

Aproveitando a Automechanika, em Frankfurt, na 
Alemanha, a Andap teve a satisfação de participar do 
Workshop Brasil Aftermarket, evento com líderes do 
setor de vários países, e promover o intercâmbio de 
informações no mercado automotivo. É uma iniciativa 
muito enriquecedora e produtiva que ajuda na evolução 
do setor.

Na próxima edição conto as novidades desse encontro.

Até lá!  

APRENDER COM OS ERROS E MUDAR  
                PARA EVITAR REPETIÇÃO DE PROBLEMA

Rodrigo Carneiro, presidente da 
Andap – Associação Nacional dos 
Distribuidores de Autopeças
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Mercado Automotivo – A Mah-
le completará, em breve, 100 
anos de história. Quais são os 
valores que a companhia car-
rega consigo para obter essa 
marca tão importante?

José Massari – A indústria auto-

motiva está passando por uma 

profunda transformação. Para a 

Mahle, sempre foi crucial essa 

visão de futuro e o engajamento 

de todos para a definição de seu 

rumo diante dos desafios desse 

mercado altamente competitivo. 

cios da Mahle? Existe a expectativa 
de ampliar essa fatia de mercado?

JM – Os negócios de Aftermarket 

da Mahle na América do Sul re-

presentam aproximadamente 20% 

do faturamento global deste seg-

mento da empresa. Acreditamos 

que a ampliação dos negócios de 

Aftermarket na região será possí-

vel por meio de ações estratégicas 

visando manter o nosso market 

share em Componentes para Mo-

tor, crescer em Filtros e Turbocom-

pressores, além de expandir o por-

Através do nosso lema “Nossos 

Objetivos, Nossa Paixão”, a Mah-

le intensifica sua responsabili-

dade perante o legado deixado 

pelos irmãos Mahle e cresce 

globalmente, incentivando o de-

senvolvimento pessoal e profis-

sional de seus colaboradores, 

além de parcerias com diferen-

tes players para a construção de 

soluções inovadoras e o fortale-

cimento de sua marca.

MA – Atualmente, qual é o peso do 
mercado brasileiro para os negó-

Em entrevista exclusiva à revista Mercado Automotivo, José Massari, diretor de 
Aftermarket América do Sul da Mahle Metal Leve S.A., fala sobre a importância do 
mercado brasileiro para a companhia, bem como sobre assuntos pertinentes ao setor 
automotivo. Confira a íntegra da entrevista a seguir:

DESAFIOS E EXPECTATIVAS

Entrevista
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perspectiva e do desempenho da 
economia, do cenário de emprego 
e, obviamente, da priorização dos 
gastos dos consumidores. Temos 
alguns programas eficientes de 
conscientização de manutenção 
preventiva, como, por exemplo, 
o Carro & Caminhão 100%, mas,  
embora tenham importante con-
tribuição, não foram suficientes 
para promover adequadamente 
a conscientização em função do 
quadro atual da economia.

MA – Muito se fala no Brasil so-
bre o consumo de produtos ile-
gais e/ou falsificados, por exem-
plo, provenientes de roubos de 
cargas nas estradas do País. Essa 
questão acabou atingindo tam-
bém o setor automotivo, de uma 
forma geral. Esse problema ain-
da incomoda as indústrias multi-
nacionais que atuam no Brasil? 
Ainda é uma realidade?

JM - A cópia de produtos não é 
irrelevante e a Mahle está moni-
torando de perto essa tendência 
muito negativa aos nossos negó-
cios. Hoje temos mais de 6.000 
engenheiros que trabalham em 
soluções inovadoras em Centros 
Tecnológicos localizados no Brasil, 
na Alemanha, Grã-Bretanha, em  
Luxemburgo, Espanha, Eslovênia, 
EUA, Japão, China e Índia, entre-
tanto, reconhecemos que todos 
os esforços e investimentos para a 
entrega de um produto aos nossos 
clientes, com reconhecida quali-
dade e tecnologia, são constante-
mente ameaçados pelas práticas 
desleais de comércio através das 
falsificações. Recentemente par-
ticipamos da Automechanika em 
Frankfurt e apoiamos totalmente 
o projeto “Messe Frankfurt against 
copying”, atuando através de me-

didas contra falsificações e lutan-
do fortemente contra a pirataria 
de produtos e marcas. A proteção 
dos direitos da propriedade inte-
lectual é de interesse de todos e, 
juntos, podemos impedir o prejuí-
zo de oficinas, comércio, indústria 
e consumidor final, além de garan-
tir que produtos eficientes, de alta 
qualidade e seguros estarão dis-
poníveis no futuro.

MA – Com base na pergunta an-
terior, é possível dizer que o bra-
sileiro está mais consciente em 
relação à origem e qualidade 
das peças que usa em seu veí-
culo? Como fazer para que essa 
mensagem seja mais dissemina-
da entre o consumidor nacional?

JM - Historicamente o fator preço 
predominava na decisão de com-
pra do consumidor, mas acredito 
que, de forma geral, ele está mui-
to mais consciente com relação à 
qualidade dos produtos. Nessa 
consolidação de uma sociedade 
baseada na conectividade, tere-
mos um consumidor com mais 
acesso à informação e, portanto, 
com expectativas cada vez maio-
res com relação à qualidade de 
produtos e serviços.

MA – Nos últimos cinco anos, a 
despeito da crise econômica que 
atingiu o Brasil, algumas lideran-
ças do setor automotivo indica-
vam que o futuro da reposição 
poderia reservar bons resultados. 
O entendimento era de que, com 
a queda na venda de veículos no-
vos, o brasileiro passaria a inves-
tir na manutenção do bem que já 
está na sua garagem. O senhor 
entende que isso, de fato, tem 
acontecido? O momento atual é 
bom para a reposição automotiva?

tfólio de produtos com as recentes 
aquisições realizadas pela Mahle, 
das quais destacamos a empresa 
Letrika, reconhecido fabricante de 
componentes eletrônicos e meca-
trônicos, a divisão de sistemas de 
ar-condicionado da Delphi e, mais 
recentemente, conforme anun-
ciado durante a Automechanika 
Frankfurt, a linha de gerenciamen-
to térmico, a qual será o nosso 
grande desafio a partir de 2020 e 
onde canalizaremos grande parte 
dos esforços do Aftermarket. Com 
a expansão continuada do por-
tfólio de produtos, seguiremos a 
estratégia corporativa da Mahle, 
sempre orientada ao cliente e ao 
mercado, a fim de oferecer um su-
primento de produtos e serviços 
cada vez mais amplo e melhor.

MA – Apesar do avanço viven-
ciado nos últimos anos, o gasto 
médio do brasileiro com seu ve-
ículo ainda é significativamen-
te inferior ao de outros países. 
Em sua opinião, quais seriam 
os principais motivos para esta 
disparidade?

JM - Sem dúvida a manutenção 
preventiva do veículo infelizmen-
te ainda não está inserida nas 
prioridades do brasileiro, já que 
o gasto médio por veículo é muito 
inferior ao de outros países, inclu-
sive em comparação com o leste 
europeu. Segundo recente pes-
quisa da Roland Berger, temos 
um potencial incremental acima 
de 90% comparando com os paí-
ses da Europa, dos EUA, do Japão 
e da China, onde passaríamos de 
um faturamento médio por veícu-
lo leve dos atuais R$ 321 para R$ 
622. Entretanto, certamente essa 
característica também está direta-
mente relacionada aos efeitos da 
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JM - Sim, acredito que esteja ocor-
rendo este aumento de demanda 
no mercado de aftermarket brasi-
leiro, assim como na América do 
Sul. Por outro lado, hoje existe uma 
oferta muito maior de produtos no 
setor em função da facilidade e do 
aprimoramento adquirido pelos 
importadores na busca de produ-
tos, principalmente de origem LCC 
(low cost countries). Os importa-
dores estão buscando cada vez 
mais melhorias em processos pro-
dutivos e de qualidade, concor-
rendo bastante com os fabricantes 
aqui instalados. Também acredito 
que o momento seja positivo para 
o aftermarket em uma abrangên-
cia global e não somente no Bra-
sil. Analisando um pouco a feira 
Automechanika Frankfurt deste 
ano posso afirmar que, de forma 
geral, havia um número menor de 
visitantes, no entanto as reuniões 
realizadas com clientes brasileiros 
e de exportação foram muito mais 
produtivas e num ambiente de ex-
tremo otimismo quanto ao futuro 
do aftermarket.

MA – Gostaria que falasse sobre 
a preocupação da Mahle com o 
investimento em pesquisas. A em-
presa se preocupa com a questão 
da inovação? É uma área que re-
cebe investimentos da empresa?

JM - O Centro de Tecnologia da 
Mahle está instalado em uma área 
de proteção ambiental na Serra 
do Japi, em Jundiaí, SP. O edifício, 
composto por três prédios inde-
pendentes que seguem os pre-
ceitos de arquitetura sustentável, 
abriga cerca de 300 colaboradores, 
dos quais 200 estão envolvidos di-
retamente com pesquisas. Ele é o 
segundo maior centro tecnológico 
da Mahle no mundo, responsá-

vel global pelo desenvolvimento 
de Anéis e Camisas de Cilindros 
de motores, além de referência 
mundial em motores flex fuel. As 
pesquisas em desenvolvimento 
representam 5,7% do total das 
vendas globais do Grupo Mahle 
e vêm sendo o “driver” do cres-
cimento. Com isso, apesar do mo-
mento difícil vivenciado no setor 
automotivo brasileiro, a Mahle 
mostra que continua se destacan-
do no cenário nacional.

MA – Qual é a expectativa da 
Mahle para os próximos três anos 
de atuação no Brasil?

JM - É difícil fazer uma previsão 
em função da volatilidade econô-
mica e política que temos neste 
momento no Brasil. O objetivo é 
sempre incrementar as vendas 
ao longo dos anos, aliado ao con-
trole de custos, porém as vendas 
dependem de uma série de fato-
res externos à companhia, como, 
por exemplo, nível de atividade 
econômica brasileira e de seus 
principais mercados de atuação 
global, ambiente de negócios e 
investimentos, câmbio, condições 
para financiamento de veículos, 
desempenho da produção e ven-
das dos mercados automobilísti-
cos brasileiro e argentino, entre 
outras.

MA – A área de compliance se 
tornou muito mais importante nas 
companhias que atuam no Brasil 
nestes últimos anos. De que for-
ma a Mahle se preocupa com 
esta questão?

JM - A Mahle possui um progra-
ma de Compliance que estabe-
lece regras, estrutura, treina-
mento e comunicação frequente 
a seus colaboradores. A empre-

sa possui também um canal de 

denúncias externo, por meio do 

qual colaboradores e partes in-

teressadas podem relatar o não 

cumprimento às regras de Com-

pliance da organização.

MA – Por fim, gostaria que falas-

se sobre Responsabilidade So-

cial. Para a Mahle, qual a impor-

tância de levar programas sociais 

para as regiões nas quais atua?

JM - Nosso objetivo é trabalhar 

pela autonomia e independên-

cia das pessoas e comunidades 

com as quais interagimos. Os 

programas que a Mahle vem de-

senvolvendo para a sociedade-

são programas sustentáveis que 

trabalham principalmente a for-

mação do jovem. Assumimos a 

responsabilidade de capacitar jo-

vens de baixa renda para percor-

rerem seu caminho profissional 

melhor preparados.

Como exemplo, temos as escolas 

Mahle Formare, um projeto que 

está presente na empresa e na 

vida de muitas pessoas desde 

2002. Trabalhamos com muitos 

educadores voluntários e incen-

tivamos o compartilhamento de 

conhecimento e experiência, 

além do engajamento em uma 

causa social nobre. Em 2014, a es-

cola passou a formar aprendizes, 

o que favoreceu o ensino prático 

e a empregabilidade, mantendo 

as mesmas premissas de forma-

ção para a cidadania. Desde sua 

implementação, cerca de 1.600 

alunos participaram do projeto, 

alguns seguiram suas carreiras 

fora da Mahle, outros permane-

ceram na empresa.

Entrevista
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Quem faz parte, evolui.
www.pitstop.com.br

Venha fazer parte 
da maior rede de 
autopeças, oficinas 
e retíficas do Brasil
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O conceito é simples. São investimentos pla-
nejados que mobilizam companhias, orga-
nizações e fundos na geração de benefícios 

sociais e ambientais, alinhados com a busca de re-

torno financeiro.

Quer um exemplo? A d.light é uma empresa de 

São Francisco, na Califórnia, com fins lucrativos e 

interesses sociais. Fabrica e distribui, no mundo 

em desenvolvimento, produtos de iluminação que 

utilizam energia solar.

Diretamente, emprega 100 pessoas; indireta-

mente, outras centenas. Comercializa meio milhão 

de lanternas solares todos os meses, proporcionan-

do comodidade a 76 milhões de pessoas.

Que diferença faz o  
“impact investing”?
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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.

Outro exemplo é o Etsy, uma plataforma digital 
de comércio focada em produtos artesanais exclu-
sivos e itens vintage, como joias, peças de arte, 
roupas e brinquedos. Gera mercados, serviços e 
oportunidades econômicas para dezenas de milha-
res de empreendedores criativos.

O empreendedor, investidor e filantropo norte-
-americano Ibrahim AlHusseini afirma que este novo 
padrão de negócios pode garantir prosperidade, se-
gundo um novo padrão capitalista, e simultaneamente 
constituir forte impacto na erradicação da pobreza, 
na preservação ambiental, na geração de segurança 
alimentar, na melhoria dos serviços de educação e 
saúde e na promoção da igualdade de gênero.

Ele avalia que os investimentos em causas so-
ciais e ambientais geram um retorno de investimen-
to muito maior do que aquele obtido por meio de 
doações convencionais e da velha filantropia.

Em sua visão, cria-se um círculo inclusivo de 
prosperidade quando se apoia um fazendeiro eco-
logicamente consciente, uma startup de saúde ou 
uma companhia dedicada a oferecer soluções de 
energia renovável.

“Com investimentos de impacto, elimina-se o 
conflito entre a busca do lucro e a preservação de 
princípios éticos”, considera. “Temos o imperativo 
moral de agir de modo colaborativo para transfor-
mar nossas economias e redefinir nossas noções 
de valor”.

Essas crenças são compartilhadas por Audrey 
Choi; filha de imigrantes norte-coreanos que se for-
mou em Harvard, prestou serviços à Casa Branca e 
atua como CEO do Morgan Stanley’s Institute for 
Sustainable Investing.

Em pesquisa conduzida pela entidade que di-
rige, ela descobriu que 71% dos investidores in-
dividuais estavam interessados em projetos sus-
tentáveis, mas que 54% dos consultados previam 

lucrar menos se colocassem dinheiro nesse tipo 
de empreendimento.

De acordo com Audrey, esse medo deriva da 
desinformação. E cita o caso de empresas como 
Burt’s Bees e Ben & Jerry’s, que começaram peque-
nas, com consciência social, ganharam a admiração 
dos consumidores e adquiriram expressivo valor 
de mercado.Ela costuma citar uma pesquisa da 
Harvard Business School que mostra algo fascinan-
te. O retorno do investimento em empresas que se 
concentram em crescer, mas também em assuntos 
sociais e ambientais, é quase o dobro em relação 
àquele obtido no investimento em empresas que 
focam somente em fazer mais dinheiro.

“Elas não conseguem essa performance superior 
doando dinheiro para parecerem corporações baca-
nas, mas se concentrando no que importa para os 
negócios, como consumir menos energia e construir 
uma cultura de primeira classe que forme trabalha-
dores mais leais e produtivos”, explica.

Audrey c i ta  uma extensa pesquisa  da 
Universidade de Oxford que examinou 120 estudos 
sobre o efeito da sustentabilidade em resultados 
econômicos. O resultado: empresas responsáveis, 
capazes de compartilhar benefícios, têm melhor 
eficiência operacional, menores custos de capital e 
melhor performance no preço de suas ações.

Para a especialista, precisamos dissolver o pre-
conceito, ou seja, a crença no mito de que ações 
dessa natureza são menos lucrativas. Ela costuma 
fechar suas palestras com a seguinte frase: “Invista 
na mudança que você quer ver no mundo; mude as 
fábulas e mude os mercados”.

E você, já reciclou seus conceitos? Já sabe como 
compartilhar para multiplicar? Aproveite as opor-
tunidades oferecidas àqueles que ousam produzir 
de forma generosa e responsável.

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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Equilíbrio e organização
Rever processos e aprender com os erros é fundamental  
para evitar “incêndios” constantes nas empresas

Matéria de Capa
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Diversos gestores e execu-
tivos no Brasil se encon-
tram atualmente em um 

cenário extremamente desgas-

tante. Ainda que suas empresas 

não estejam em declínio ou em 

momento financeiro delicado, 

esses profissionais têm a impres-

urgentes e os fazem gastar pre-
ciosas horas extras em compro-
missos desgastantes. Pode parecer 
normal, mas não deveria ser assim. 
Trabalhar dessa forma comprome-
te não apenas o desempenho pro-
fissional, mas também a saúde e a 
vida pessoal.

A médio e longo prazos, os pre-
juízos para a empresa são palpá-
veis. Afinal, muitos executivos e 
gestores têm, entre suas funções, 
o desafio de pensar em novida-
des, de antecipar desafios, de fa-
zer com que a empresa esteja à 
frente dos principais concorren-
tes. Se o profissional, entretanto, 
dispende seu tempo essencial-
mente na resolução de peque-
nos e médios problemas, natu-
ralmente não sobra tempo para 
“pensar fora da caixa”.

Na literatura voltada à gestão 
e administração, alguns auto-
res se dedicam especialmente a 
abordar estratégias que possam 
mitigar esse constante com-
bate a pequenos e médios “in-
cêndios”, como são conhecidos 
esses problemas inesperados e 
de pouca importância efetiva à 
estrutura da empresa.

Um deles é Christian Barbosa, 
consultor empresarial e autor de 
seis livros com foco em melhor 
aproveitamento do tempo. Em 
suas obras, no entanto, Barbosa 
ressalta que a melhor adminis-
tração do tempo visa trazer be-
nefícios não apenas à esfera pro-
fissional, mas também ao âmbito 
pessoal, especialmente quanto à 
saúde dos profissionais.

“O estresse é um problema mun-
dial tão sério que os números 

são de que passam o dia, a se-

mana e até o mês simplesmente 

“apagando incêndios”.

Ou seja, a sensação geral é de 

que não conseguem antecipar 

problemas, estando sempre à 

mercê de questões que parecem 

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

19



fr
ee

pi
k.
co
m

chegam a ser assustadores. Eu 
tenho acompanhado ao longo 
do tempo diversas pesquisas e 
estudos sobre estresse, condi-
ções de trabalho e equilíbrio en-
tre tempo pessoal e profissional. 
E o que posso dizer é que o tem-
po passa e a tecnologia se apri-
mora, mas para muitas pessoas 
o estresse se mantém ou aumen-
tou nos últimos tempos”, afirma 
o autor em um de seus livros 
mais populares, A Tríade 
do Tempo (Editora Buzz).

Na obra, o consultor se 
baseia em uma pesqui-
sa que realizou com mais 
de 42 mil pessoas em 
todo o mundo, e apresen-
ta um inovador método 
de planejamento pesso-
al. O objetivo é explicar 
aos leitores que o tempo 
se divide em três esferas: 
importante, urgente e cir-
cunstancial. A partir daí, é 
necessário entender quais 
as características das ta-
refas e atividades corres-
pondentes a cada uma das 
esferas, de modo a equili-
brá-las. Com isso, o autor 
promete uma substancial 
melhora no desempenho de cada 
um, partindo da premissa de que 
desperdiçamos energia demais na 
esfera errada.

A obra do autor é interessante 
porque mostra de maneira prá-
tica como devemos estruturar 
cada esfera em nossas vidas, 
especialmente no âmbito profis-
sional. Os pequenos e médios 
incêndios que costumam tomar a 
maior parte das jornadas de ges-
tores e executivos muitas vezes 
são entendidos como urgentes, 

quando, na verdade, são apenas 
circunstanciais. Ou seja, apesar 
de termos a impressão de que es-
ses problemas surgiram de forma 
completamente inesperada, eles 
nada mais são que dificuldades 
advindas de questões estrutu-
rais. Ou seja, podem e devem ser 
“previstas” a partir de mudanças 
em determinados processos e 
atividades da empresa.

Esse entendimento é fundamen-
tal para as empresas. Quanto 
mais ocorrem situações consi-
deradas completamente imprevi-
síveis (e que, na verdade, não o 
são), mais recursos são gastos e 
perdidos ao longo do ano.

Para embasar esse entendimen-
to, Barbosa utiliza dados que co-
lheu a partir do uso de softwares 
de produtividade que administra. 
“Sete em cada 10 urgências são 
em geral coisas importantes que 
negligenciamos e tivemos que 

deixar para a última hora; logo, 
você tem um nível gigante de 
controle para reduzir suas urgên-
cias. [...] Um estudo em nosso 
software de produtividade mos-
trou que 77% das coisas que atra-
samos no dia planejado se tor-
nam urgências em um dia futuro 
para o usuário”, afirma Barbosa 
no livro “A Tríade”.

Um dos principais pontos abor-
dados por Barbosa em sua 
obra é a importância em 
se diferenciar as “urgên-
cias” das “reais urgências”. 
Ou seja, entender o que, 
de fato, deve mobilizar es-
forços imediatos e o que 
pode ser delegado a al-
guém para que o execute 
de maneira consciente e 
adequada.

Para chegar a esse enten-
dimento, é preciso apren-
der com os problemas. 
Diversos especialistas em 
gestão destacam que co-
meter erros é algo natural 
e inerente ao trabalho hu-
mano. Não aprender com 
os erros, entretanto, é o 
que os torna tão perigosos 

no ambiente de trabalho. Temos 
a tendência, de maneira geral, a 
resolver os problemas urgentes e 
simplesmente partir para as pró-
ximas demandas. A questão até 
é resolvida, mas não é teorizada. 
Ou seja, não se busca compreen-
der suas causas. Assim, torna-se 
impossível entender quando tais 
“urgências” voltarão a ocorrer.

Imagine uma situação em que 
chega ao seu conhecimento, ges-
tor, que o relatório X ainda não 
foi feito. O documento deverá 
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ser entregue ao cliente no dia 
seguinte, sob pena de multa con-
tratual. Sem sequer pensar, você 
mobiliza integrantes da equipe a 
paralisarem suas atividades e de-
dicarem atenção total à deman-
da. A equipe se esforça e entrega 
o relatório. A demanda é aten-
dida, sem prejuízos evidentes. 
Diante de tal situação, muitas 
empresas simplesmente “tocam 
o barco” e seguem com as demais 
atividades, dedicando um mí-
nimo de atenção à produção do 
relatório seguinte para que isso 
não ocorra novamente.

O correto, nesse caso, é usar o 
erro para entender quais proces-
sos da empresa não funcionaram 
adequadamente. Mais do que 
simplesmente apontar o dedo a 
alguém, o objetivo deste exercí-
cio é verificar a fundo se houve 
desatenção, falha humana, se o 
responsável pelo relatório está 
sobrecarregado (ou simples-
mente não está rendendo o sufi-
ciente) ou se o procedimento da 
empresa diante dessa demanda 
não deu conta da entrega (o que 
sugere a ocorrência de novas ur-
gências como esta futuramente).

De posse dessas informações, 
o gestor terá maior clareza para 
tomar decisões e evitar defini-
tivamente que situações assim 
ocorram novamente. A depender 
do aprendizado, isso poderá be-
neficiar, inclusive, outras áreas/
atividades da empresa, que terão 
a oportunidade de rever e apri-
morar seus processos.

Equilíbrio e organização

O consultor e coach Gerônimo 
Theml dedica boa parte de seus 

estudos ao equilíbrio. Theml en-
tende serem quatro os elementos 
essenciais da felicidade: realiza-
ção pessoal, realização profissio-
nal, realização financeira e equi-
líbrio. De acordo com o autor, tal 
entendimento se deu quando per-
cebeu que, em determinado mo-
mento, se sentia realizado pes-
soal e profissionalmente, tendo 
alcançado conquistas financeiras 
que considerava suficientes.

“Contudo, eu trabalhava cator-
ze horas por dia, não acompa-
nhava o crescimento dos meus 
filhos, comecei a engordar, vivia 
nervoso, estressado e cheguei a 
ter uma síndrome metabólica; as 
taxas de colesterol ruim, triglice-
rídeos e glicose estavam todas 
erradas, sem contar a pressão ar-
terial alterada, que chegou a pi-
cos de 17 por 11”, escreve em seu 
livro Produtividade para Quem 
Quer Tempo: Aprenda a produzir 
mais sem ter que trabalhar mais 
(Editora Gente).

O equilíbrio entre todos esses 
elementos está diretamente li-
gado à forma com que se lida 
com esses pequenos “incêndios” 
no ambiente de trabalho. Obvia-
mente não é este o único motivo 
para o stress de forma geral, mas 
certamente contribui muito para 
o cenário. Pense: não há saú-
de que suporte um cotidiano de 
constantes incêndios, de cons-
tantes problemas a serem resol-
vidos sempre “para ontem”. 

A organização é fundamental 
para evitar situações que desen-
cadeiem desordens em todos os 
âmbitos da vida. Ninguém con-
testa o fato de que cargos de 
gestão e liderança comportam 

naturalmente maiores responsa-

bilidades. Isso não significa, no 

entanto, que o profissional tenha 

de trabalhar 14, 15 horas por dia 

em um ambiente extremamente 

estressante, urgente e irritante. 

Caso contrário, haverá um mo-

mento (não muito distante) em 

que determinados funcionários 

irão preferir permanecer em seus 

cargos atuais em vez de ascender 

a outras posições que certamen-

te destruirão suas saúdes emo-

cional, física e psíquica.

“Todos exercemos diversos pa-

péis na vida, como o de filho, pai, 

amigo, sobrinho, vizinho, pro-

fissional, o de indivíduo e tan-

tos outros, e sempre que algum 

desses papéis que é importante 

para você é deixado de lado, ne-

gligenciado, o sentimento de fal-

ta de equilíbrio surge e, mesmo 

que todos os outros elementos 

tenham sido atingidos, a sensa-

ção que fica é a de que não está 

valendo a pena, de que todo o sa-

crifício para chegar ali foi inútil”, 

complementa Theml.

Portanto, a recomendação é re-

ver processos, sistemas internos 

e problematizar a cada erro co-

metido pela empresa, de modo a 

atender o que pode ser alterado 

dali para frente. Esse pensamen-

to certamente evitará novos er-

ros e permitirá que o gestor ou 

diretor vá para casa tranquilo na 

sexta-feira, após uma extensa e 

produtiva semana de trabalho. 

Sim, é possível!

www. re v i s t ame rc adoau tomo t i vo . com .b r
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Em 8 de agosto de 1914, o capitão irlandês 
Ernest H. Shackleton tomou a difícil decisão 
de se tornar o primeiro explorador a cruzar 

os 3.300 km da Antártica a pé num projeto ambicioso 
e arriscado. Para recrutar sua equipe, Shackleton 
publicou o seguinte anúncio em um jornal inglês:

“Recrutam-se homens para uma jornada perigosa. 
Salários baixos, frio extremo e longas horas de es-
curidão completa. Retorno em segurança duvidoso. 
Em caso de sucesso: honra e reconhecimento.”

Acredite ou não, mais de cinco mil pessoas respon-
deram ao anúncio. O que levou esse contingente de 
pessoas a se aventurar numa expedição perigosa e 
com retorno duvidoso? Nunca saberemos ao certo, 
entretanto, o mundo é movido por pessoas capazes 
de arriscar-se em terrenos desconhecidos em troca 
de reconhecimento.

Ao regressar à Inglaterra, em maio de 1917, 
Shackleton e seus homens foram recebidos como 

heróis. Haviam retornado em pleno curso da 
Primeira Guerra Mundial. Embora não tenha con-
seguido atingir o seu objetivo maior, atravessar o 
continente gelado a pé, o esforço de Shackleton foi 
premiado e seu nome ficou registrado na história.

O universo empreendedor é assim. Nada é entregue 
sem o esforço necessário para obtê-lo. Você tem de 
merecer o prêmio. Então, se não existe nada de gra-
ça, por que muitos adolescentes e adultos preferem 
tomar atalhos e acabam se perdendo na caminhada?

Em geral, esses atalhos aparecem em forma de des-
vios de conduta ante a promessa do dinheiro fácil, 
do sucesso inesperado, da felicidade aqui e agora. 
Isso leva a inúmeros caminhos, menos ao futuro que 
você deseja. Na tentativa de abreviar o caminho, 
você encontra o inesperado e raramente está pre-
parado para enfrentá-lo.

Essa expectativa irreal, de poder abreviar o pró-
prio futuro, conduz um elevado número de pessoas 

O que o mundo tem a oferecer aos 
empreendedores?
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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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às drogas, ao álcool, à prostituição e ao crime. Ao 
fazer disso uma condição temporária, pelo menos 
até encontrar um caminho mais seguro, a maioria 
não percebe que, quase sempre, trata-se de um 
caminho sem volta.

As pessoas são capazes de fazer coisas incríveis e o 
mundo espera isso delas. Se pesquisar um pouco, 
vai encontrar histórias de pessoas que superaram 
os seus próprios limites: empresários falidos que 
deram a volta por cima; portadores de deficiência 
que se tornaram grandes esportistas; imigrantes 
que deixaram a terra natal e empreenderam com 
sucesso na terra em que foram acolhidos.

No mundo todo existem pessoas que tiveram uma 
infância difícil, por assim dizer, com problemas de 
saúde e de dinheiro, além de uma educação formal 
sofrível, mas nem por isso se tornaram fracassadas. 
Aliás, toda essa adversidade foi necessária para fa-
zê-las dar a volta por cima e se tornarem vitoriosas.

Por outro lado, conheço inúmeras pessoas que ti-
veram uma infância inesquecível, educação formal 
da melhor qualidade, família estruturada, saúde 
invejável, mais dinheiro do que podiam gastar, 
entretanto, isso não foi suficiente para ajudá-las a 
construir uma carreira de sucesso.

Para perceber e aproveitar as oportunidades é 
necessário ter disciplina, confiar no seu talento e 
colocar em prática toda criatividade se não quiser 
fazer parte das estatísticas de quem vai ficar apenas 
querendo. A diferença entre quem quer ser extra-
ordinário e quem acaba não conseguindo é esse 
pequeno “extra”.

Pessoas acomodadas pensam assim: se eu come-
çar a fazer o que gosto, terei menos problemas. Se 
você também pensa dessa maneira, não se iluda, 
pois sua missão no mundo não se resume a viver 
sem problemas, ao contrário, sua missão é levan-
tar a cabeça e resolver todos os problemas que 
estiverem ao seu alcance. Isso é o que torna a vida 
interessante e prazerosa.

O que o mundo tem a lhe oferecer tem tudo a ver 
com o que ele espera de você. As oportunidades 
são incontáveis. Pense em tudo que ainda não foi 
criado, explorado ou transformado: nas artes, na 
medicina, na música, na literatura, na física, na quí-

mica e na matemática. O universo de possibilidades 

é extenso.

Nos negócios, então, nem se fala. Há tudo por fazer. 

Se a consciência ambiental estiver presente, mais 

fácil a conquista da simpatia mundial. Entre tantas 

coisas perseguidas pela humanidade em geral, o 

mundo tem a lhe oferecer isso e muito mais:

1) Um futuro promissor

2) Honra e reconhecimento

3) Fama, glória e poder

4) O seu nome na história

5) Uma vida plena e confortável

6) Um sentido claro de realização

7) Um sentido amplo de contribuição.

Não existe nada simples, mas, quando você é apai-

xonado pelo que faz, não precisa de motivação ex-

terna. Você constrói a própria motivação. Encontrar a 

verdadeira missão leva tempo e isso não deve servir 

de muleta para desistir ao menor sinal de fracasso.

Coragem. Mais do que conhecimento e incentivo, 

é preciso coragem! Tudo o que já foi realizado no 

mundo foi fruto de muita coragem, ousadia e perse-

verança das pessoas que não desistiram ao primeiro 

“não” que receberam, portanto, não será diferente 

com você.

Pense nisso e empreenda mais e melhor!

Jerônimo Mendes
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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.
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Eventos

O Sistema Sincopeças Assopeças Assomotos – 
SSA –, entidade representativa do setor auto-
motivo no Ceará, realizou, de 15 a 18 de agos-

to, no Centro de Eventos do Ceará, a 16ª Feira Nacional 
de Autopeças, Motopeças, Equipamentos e Serviços.

A mostra ocupou mais de 10 mil m² do magnífico 
pavilhão de exposições. Mais de 30 mil visitantes, en-
tre gestores, empresários de autopeças, motopeças e 
acessórios, centros automotivos e oficinas, retíficas de 
motores, revendas, concessionárias, frotistas e demais 
profissionais da área, um público qualificado e espe-
cializado, estiveram no evento.

Consolidada como polo de atração regional, a 
mostra atraiu um grande contingente de profissionais 
vindos tanto da região metropolitana quanto dos mu-

nicípios do interior do Estado e dos Estados vizinhos 
do Norte e Nordeste, que vieram em caravanas orga-
nizadas pelo SSA em parceria com o Sebrae.

O foco desta edição foi tecnologia e sustentabili-
dade e a grande novidade foi a Oficina Verde Virtual, 
projeto desenvolvido em parceria entre o Sebrae, 
o Instituto de Qualidade Automotiva-IQA e a Gama 
Arquitetura e Design.

Neste projeto, utilizando-se da tecnologia de reali-
dade aumentada, a Oficina Verde ofereceu uma visita 
virtual a um circuito onde, com a utilização de óculos 
de realidade virtual, os visitantes acompanharam e 
visualizaram os procedimentos necessários para que 
um empreendimento possa obter o “Selo Verde” – 
certificação ambiental para negócios concebidos de 

AUTOP FORTALEZA -2018
Em sua 16a edição, surpreende e gera R$ 80 
milhões em negócios

28



maneira sustentável – servindo a ação como um grande 

incentivador da modernização das oficinas mecânicas.

Com as mudanças sinalizadas pelo projeto, os em-

presários do setor automotivo foram apresentados 

ao processo de desenvolvimento das atividades do 

segmento de forma consciente, sustentável e com 

redução de custos.

Autop 2018 atinge a marca de R$ 80 milhões 

em negócios 

Com mais de 200 marcas de produtos nacionais 

e internacionais, o público visitante pôde se inteirar 

das novidades e tendências apresentadas pela grande 

oferta de produtos, levando a um cenário favorável às 

empresas que apostaram na Autop 2018, contribuindo 

para que esta edição atingisse e superasse as expecta-

tivas, alcançando a marca de R$ 80 milhões de negócios 

gerados ou prospectados. 

Estímulo à capacitação e respeito à natureza e 

ao meio ambiente

Durante a Autop 2018, mais de 120 palestras técni-

cas foram ministradas por fabricantes, palestrantes e 

consultores convidados, contando também com uma 

programação especial da Universidade de Gestão 

Corporativa do SSA.

O Seminário Autop Verde, desenvolvido pelo 

Instituto de Qualidade Automotiva-IQA, mostrou o 

correto descarte de resíduos nas oficinas mecânicas, 

as possibilidades de reuso da água em serviços me-

cânicos além de o que é necessário para transformar 

os estabelecimentos em uma Oficina Verde. O Autop 

Verde foi encerrado com painéis de debates com em-

presas ecologicamente certificadas.

No início da solenidade de abertura, foi dada a 

posse à diretoria da Assopeças, do Sincopeças-CE e 

Sincopeças Brasil, quando então foi renovado o nome 

de Ranieri Leitão na presidência da Entidade Nacional.

O economista-chefe da Serasa Experian, Luiz Rabi, 

abriu os trabalhos com a palestra O Cenário Econômico 

no Setor Automotivo Nacional.

www. re v i s t ame rc adoau tomo t i vo . com .b r
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Walter Elias Disney, conhecido por Walt Disney, 

foi um produtor cinematográfico, cineas-

ta, diretor, roteirista, dublador, animador, 

empreendedor, filantropo e cofundador da The Walt 

Disney Company. Nasceu em 5 de dezembro de 1901, e 

nos deixou em 15 de dezembro de 1966. Em 17 de julho 

de 1955 inaugurou o primeiro parque temático Disney, 

a Disneylândia, em Anaheim, na Califórnia, EUA.

Com a morte de Walt Disney, seu irmão e sócio, Roy 

Disney, adiou sua aposentadoria para supervisionar a 

construção do Magic Kingdom, na Flórida, que foi inau-

gurado em 1º de outubro de 1971. Roy Disney faleceu 

em 20 de dezembro de 1971, menos de 3 meses após 

a inauguração da Walt Disney World.

Mesmo sem os dois irmãos Disney, a cultura da or-

ganização permanece viva até hoje, as ampliações e 

inaugurações de resorts e parques continuam, novos 

personagens aparecem, afinal, como dizia Walt Disney, 

o parque nunca está concluído. Não à toa é a maior 

e melhor empresa de entretenimento do mundo e a 

marca mais amada do planeta.

Já visitei algumas vezes os parques e hotéis Disney, 

fiz um curso no Instituto Disney de Orlando, mas, 

muitas das descobertas abaixo brotaram após ler 

um livro sensacional de Fred Lee que aborda a ad-

ministração Disney.

Então, listo abaixo 5 práticas que Walt Disney faria se 

gerenciasse a sua empresa e que você deve implantar 

imediatamente no seu negócio:

1-Faça o cliente contar boas histórias sobre a sua empresa

Pesquisas apontam que o cliente se encanta e tem suas 

expectativas superadas quando vivencia uma história 

que sai do script normal de uma organização. Isso fará 

com que ele fale a interjeição de espanto “UAU!” e saia 

contando essa história para muitas outras pessoas, ou 

seja, multiplicando a sua empresa.

Veja o exemplo de um hotel da rede Marriot. Certa 

vez, um hóspede perguntou à recepcionista onde ele 

poderia encontrar agulha e linha para pregar um botão. 

Ela deu um breve sorriso e respondeu que ela mesma 

pregaria o botão. “UAU!”.

Outro dia, um casal estava com o filho no parque Disney 

esperando por um autógrafo do personagem Pluto, mas 

a fila demorou e eles tiveram que ir embora. A criança 

saiu triste e chorando. Um colaborador percebeu e per-

guntou o que estava acontecendo, então, o pai explicou 

e ele perguntou onde estavam hospedados. E, assim 

que a família chegou no quarto do hotel, encontrou 

em cima da cama um bilhete escrito pelo Pluto: “Me 

desculpe pelo ocorrido, está aqui o que você queria”. E 

finalizou com um autógrafo e o nome do garoto. “UAU!”.

2- Deixe sua equipe brilhar

Já parou para pensar quantas vezes ocorre um fato tão 

simples e o funcionário tem que falar com seu chefe 

para liberar qualquer exceção? Treine, deixe abrir ex-

ceção e autorize ele a dizer sim.

Na Disney, quantas vezes aconteceu da pipoca da 

criança cair no parque e, antes que os pais brigassem 

com ela, um colaborador se apressou e entregou uma 

pipoca nova para a criança?

E até no Florida Hospital, prestador de serviços de saú-

de para a Disney, certa vez uma família veio de longe 

para visitar um parente, mas chegou 15 minutos além 

do horário de visita. O porteiro não liberou, mas quan-

do o senhor disse que eles haviam viajado 12 horas 

para aquele momento, na mesma hora abriu o portão 

O que Walt Disney faria se 
gerenciasse a sua empresa
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e os deixou entrar e visitar. Ele se achou o máximo 

porque pôde tomar a decisão, algo tão simples, mas 

incomum em quase todos os hospitais. O funcionário 

se sentiu especial em poder analisar e decidir ele mes-

mo pela exceção no caso do horário das visitas. Seu 

funcionário tem autoridade para abrir uma exceção?

Outro caso emblemático ocorreu na loja Nordstrom. 

Numa ocasião, uma mulher fez as compras na loja 

de Nova Iorque, mas, ao conferir o produto, o caixa 

da loja colocou 2 sapatos errados e ela só percebeu 

quando estava exausta no hotel. O funcionário rece-

beu a ligação furiosa da cliente e respondeu que em 

15 minutos um motorista iria buscá-la na porta do 

hotel. Após 10 minutos uma limousine chegou. Ela 

ficou encantada e, ao invés de xingar, achou lindo, 

postou fotos nas redes sociais no carrão luxuoso e 

fez vários elogios à Nordstrom.

3- Transforme cargo em papel

Treine e implante o conceito de show no atendimento, 

ou seja, num espetáculo os integrantes não devem ter 

cargo e sim papel. A grande diferença é que, por mais 

chateada que a pessoa esteja em determinado dia, e 

isso possa influenciar negativamente sua performan-

ce naquele cargo, o papel no palco sempre será o de 

excelência, mesmo que seja necessário representar.

Agora, não perca tempo para treinar sua equipe se eles 

não são empoderados.

4- Apresente uma preleção antes de começar o dia

Conheci os bastidores da Disney, o túnel secreto e 

subterrâneo do Magic Kingdom e descobri que, tanto 

no parque como nos resorts Disney, antes de começar 

o dia de trabalho o líder sempre oferece uma palavra 

motivadora, empolgante, reforçando valores, metas, 

desafios e pontos relevantes para aquele dia. 

Reúna sua equipe como um técnico antes do jogo, re-

force os pontos-chaves e contagie positivamente seu 

pessoal antes de subirem ao palco e iniciar o show.

5- Aposte e treine a empatia

Os instrutores dos manobristas no resort Disney’s 

Wilderness Lodge treinam o pessoal para 4 ati-

tudes simples, a custo zero, mas que encantam 

inúmeros hóspedes:

1- Boas-vindas marcante com um grande sorriso;

2- Observar a placa do carro e em seguida falar algo 

positivo daquela cidade ou estado;

3- Movimentar as mãos e falar com as crianças no 

banco de trás;

4- Procurar adesivo no para-choque ou vidro e comen-

tar algo positivo sobre um hobby ou time de futebol.

Uma vez, no hotel Mira Serra, localizado em Passa 

Quatro-MG, logo na entrada do estacionamento o 

porteiro perguntou se eu tinha reserva e qual era o 

meu nome. Parei o veículo e, ao chegar na porta do 

hotel, um funcionário se aproximou e disse: “Seja mui-

to bem-vindo Sr. Erik Penna”. Com certeza o porteiro 

informou o meu nome para o funcionário e ele me 

surpreendeu positivamente. Algo simples, empático, 

marcante e a custo zero.

Ah, e lembre-se que tudo deve ocorrer sem a necessi-

dade de o líder estar presente. Steve Brown certa vez 

disse que “o sucesso de um líder não é avaliado pelo 

que ele pode fazer, mas pelo que seu pessoal pode 

fazer sem ele”. Walt Disney é uma prova disso.

Erik Penna
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A expectativa de disrupção 
de setores é um tema que 
atrai de forma demasiada os 

estudiosos, a sociedade e mesmo 

investidores interessados na possi-

bilidade de criar novos modos de 

viver, conviver e até sobreviver, 

desde que gerem benefícios para 

quem o oferece e para quem pre-

cisa dos mesmos.

Assim, nos últimos anos vimos o 
surgimento de um grande núme-
ro de empresas voltadas para a 
inovação disruptiva, ou seja, pen-
sando de forma a ficarem em linha 
com os desejos, as necessidades 
e mesmo os anseios dos clientes, 
cada vez mais exigentes, antena-
dos, impacientes e imediatistas. 
A fórmula utilizada durante vários 
anos de “facelift”, ou seja, de me-

lhoria incremental dos produtos, 

não se sustenta mais para per-

petuar as empresas. A disrupção 

gera vantagens competitivas para 

os negócios que dela se aprovei-

tarão para a criação de novos há-

bitos e costumes para a socieda-

de como um todo.

Um segmento industrial que vem 

gerando estudos, pesquisas, ques-

Que setor automotivo 
teremos no futuro?
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tionamentos e mesmo grandes in-
vestimentos é o setor automobilís-
tico mundial e suas possíveis trans-
formações em relação àquilo que o 
mundo vem vivenciando desde o 
seu surgimento no século XIX.

Apesar das enormes incertezas 
que ainda cercam as áreas regu-
latórias, de criação de redes de 
abastecimento, da produção e da 
reciclagem de baterias, os veículos 
autônomos e os elétricos são aque-
les que geram a maior atratividade 
e interesse por aqueles que lidam, 
trabalham ou que possuem fascínio 
pelo conhecimento ou pela curio-
sidade. Estes dois fatores deram 
margem ao surgimento da indús-

tria da mobilidade, como os tra-
dicionais fabricantes mundiais co-
meçaram a se posicionar perante 
seus clientes. 

A vantagem hoje apregoada para 
a autonomia plena de veículos é a 
redução drástica dos erros huma-
nos, principal causa de mortes em 
acidentes veiculares, enquanto os 
veículos elétricos se justificam pela 
diminuição de emissão de poluen-
tes, dois dos principais focos de 
melhorias mundiais do IDH-Índice 
de Desenvolvimento Humano. 
Adicionalmente, com veículos au-
tônomos, poderemos ter três vezes 
mais carros em circulação no mes-
mo espaço, segundo estudos mun-

diais desenvolvidos, além da libe-
ração de áreas de estacionamento. 

Quanto às baterias de lítio, existem 
perspectivas de uma concorrência 
com as células de combustível com 
hidrogênio, que também exigem 
pesados investimentos em centros 
de distribuição.

Para se ter uma ideia do que pode-
rão representar essas mudanças, os 
veículos autônomos plenos deman-
daram investimentos nos últimos 
três anos de cerca de US$ 80 bi-
lhões, segundo estudos realizados 
pelo “Brookings Institution” (grupo 
de pesquisa norte-americano fun-
dado em 1916).

No que concerne a veículos elé-
tricos, somente uma das maiores 
montadoras mundiais deverá in-
vestir US$ 86 bilhões até 2022, 
segundo comunicado oficial re-
cente do respectivo “Board”. Por 
outro lado, os veículos produzidos 
pela Tesla, tradicional fabricante 
mundial de carros elétricos, que 
com uma única unidade industrial 
conseguiu superar em valor de 
mercado bursátil diversos fabri-
cantes com fábricas espalhadas 
pelo mundo, vem sendo objeto 
de sonho de consumo através de 
testes por executivos ou mesmo 
por aqueles que realizam turismo 
em várias cidades mundiais.

Tendo em vista a representativida-
de do setor automobilístico para os 
inúmeros países em que se faz pre-
sente através de plataformas indus-
triais, bem como o patamar signifi-
cativo dos valores envolvidos em 
pesquisa e desenvolvimento para 
o alcance dos dois maiores desafios 
para o setor que se acham apresen-
tados acima, torna-se mister desta-
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car em que contexto tais mudanças 
deverão acontecer e as situações 
que se apresentam no mundo atual 
para que o sucesso almejado possa 
ser efetivamente alcançado.

Aspectos Estratégicos: A indústria 
automobilística, diante do proble-
ma mundial reinante de mobilida-
de, tende a focar sua atuação nos 
próximos anos na prestação de 
serviços, que devem elevar a sua 
representatividade na receita total 
das montadoras de pouco mais de 
1% para 25% até 2025, segundo estu-
dos de consultorias internacionais. 

Cada vez mais a sociedade perde o 
senso de propriedade de veículos 
para focar na mobilidade necessá-
ria, onde um exímio prestador de 
serviço será uma peça indispensá-

vel no contexto. Não é a toa que 
a grande maioria das montadoras 
mundiais desenvolvem parce-
rias com outras companhias ou 
mesmo incorporam em suas ati-
vidades o papel de prestador de 
serviços de mobilidade.

Projetos de novos veículos repre-
sentam hoje investimentos da 
ordem de US$ 1 bilhão, produtos 
estes que possuem uma durabili-
dade aproximada de 12 a 14 anos 
e apresentam uma margem de lu-
cratividade média na área automo-
bilística compreendida entre 5% e 
8% da receita.

Repara-se que os serviços, que em 
sua grande maioria se originam do 
aumento da conectividade de veí-
culos, decorrem basicamente da 

transformação digital indispensá-

vel a todas as empresas atuantes 

no setor. Serviços possuem ciclo de 

vida bem curto e lucratividade da 

ordem de 45% da receita. 

Aspectos Organizacionais: A mu-

dança de uma cultura empresarial 

centenária voltada para produtos 

e passando a focar em serviços 

demanda tempo e muitos sacrifí-

cios, significando a necessidade de 

uma transformação brutal. A visão 

de negócios presente em todos os 

momentos, a necessidade de agi-

lizar decisões, o desenvolvimento 

contínuo de seus executivos obje-

tivando possuir maior número de 

talentos e a busca de menos for-

malidades representam os maio-

res desafios para que as empresas 
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desse setor tornem-se maduras no 
processo digital.

Para adaptar esta nova cultura in-
dispensável para a sobrevivência 
das empresas, verificam-se hoje 
no Brasil esforços de montadoras 
em formar jovens executivos para  
atuação como CEOs nas subsidi-
árias brasileiras, posicionamen-
to este que reverte situações 
do passado em somente trazer 
profissionais do exterior para as 
posições de comando maior das 
organizações. 

Aspectos Tecnológicos: As grandes 
transformações visualizadas obje-
tivam fazer com que os veículos 
atuem como um celular sobre ro-
das, passando a representar mais 
um meio de convivência, comple-
mentando a residência e o ambien-
te de trabalho. No futuro, o carro 
conectará os espaços de casa e do 
trabalho, tornando-se uma parte es-
sencial da vida diária das pessoas, 
em vez de simplesmente um meio 
de chegar de A a B, sendo também 
mais uma opção de mobilidade.

Pode-se imaginar que os serviços 
a serem oferecidos pelos veículos 
tendem a se tornar o foco de atra-
tividade dos clientes.

Entender o caminho para o futu-
ro fará parte da sobrevivência das 
empresas desse setor, precisan-
do “adivinhar” quando acontece 
a demanda, acarretando inves-
timentos bem e mal sucedidos, 
com a exigência de um retorno 
financeiro satisfatório para remu-
nerar seus acionistas. 

Aspectos Mercadológicos: Não obs-
tante as dificuldades relatadas, os 
consumidores a cada dia exigem 

inovações em menor espaço de 
tempo, principalmente de conec-
tividade, design e motorização 
mais sustentável (menor consu-
mo e poluição), requerendo, para 
isso, maior conhecimento do perfil 
de consumo de seus clientes e a 
realização de maiores volumes de 
investimento para atenderem as 
suas expectativas. 

Estudos internacionais mostram 
que o surgimento dos carros autô-
nomos deverá gerar uma redução 
de 40% do mercado automotivo 
na Europa, nos Estados Unidos e 
na China até 2040, fato este que 
provocará substancial aumento de 
concorrência entre as empresas do 
setor, que contarão também com a 
participação de concorrentes como 
Apple e Google.

Aspectos Financeiros: É imprescin-
dível para as empresas atuantes 
no setor buscar maiores valorações 
em seus negócios de tal forma a 
obterem o capital financeiro in-
dispensável para a sobrevivência 
nesse mercado. Cabe salientar que 
os “newcomers” Google e Apple 
já desfrutam de uma cultura di-
gital indispensável para o setor, 
além de maior rentabilidade de 
seus negócios, fatores estes que 
devem gerar para as mesmas um 
grau elevado de competitividade, 
caso confirmem suas participações 
no citado mercado.

Não há como desprezar que fusões, 
associações, parcerias, alianças 
operacionais e/ou estratégicas, in-
clusive aquelas entre montadoras 
já existentes para o desenvolvi-
mento de motores, representarão 
ações indispensáveis para um setor 
que passará por grandes mudanças 
em seus pilares estratégicos, orga-

nizacionais, tecnológicos, mercado-
lógicos e financeiros.

Redução no número de ofertantes 
neste mercado deverá ser uma 
realidade cada vez mais próxima, 
de tal forma a permanecerem as 
empresas que apresentem a me-
lhor relação custo/benefício para 
seus consumidores.

Cabe ainda ressaltar que alguns 
anos atrás algumas consultorias in-
ternacionais já apregoavam como 
necessárias as mudanças estrutu-
rais num mercado em ampla trans-
formação como o automotivo.

Cumpre registrar que alterações 
desta natureza já aconteceram 
em segmentos industriais como 
o de celulares e de televisores 
digitais, com o desaparecimento 
de fabricantes tradicionais como 
Nokia, Ericsson, Sony e Philips, 
dando margem ao surgimento 
ou fortalecimento de outros que 
passaram a oferecer maiores 
vantagens competitivas em seus 
mercados de atuação.

Assim sendo, não temos como dei-
xar de lembrar a expressão que a 
mídia busca desenhar para o futuro 
do nosso país, trazendo para a nos-
sa mente: “Que setor automotivo 
teremos no futuro?”  

Antônio Jorge Martins é  Coordenador 
Acadêmico na FGV de Cursos Automotivos
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Jornalista, escritora, roteirista, apresentadora e 
blogueira, Rosana Hermann propõe um debate 
extremamente interessante e atual em seu novo 

livro, Celular, Doce Lar (Editora Sextante, R$ 30, 176 

páginas), que chega agora às livrarias de todo o País.

Logo de início, se questiona algo que de tão sim-

ples sugere resposta ainda mais simplória. Afinal, 

qual foi a última vez que você passou mais de uma 

hora (acordado) sem verificar o celular? Possivelmente 

você sequer se lembrará de quando isso ocorreu.

A evolução dos celulares nos últimos anos trans-

formou o aparelho em uma verdadeira máquina com 

milhares de utilidade. Passou a aglutinar funções e 

itens que, com o tempo, tendem até mesmo a sumir 

das grandes metrópoles. Exemplos estão aos montes: 

despertador, câmera fotográfica, GPS.

A junção do aparelho mais dinâmico com uma 

internet mais rápida e acessível fez com que o ser 

humano passasse a usar o celular para praticamente 

tudo. Se até pouquíssimo tempo atrás o costume era 

sair de casa com o celular e a carteira, atualmente 

até mesmo os bancos têm desenvolvido alternativas 

para que o consumidor use o próprio celular como 

cartão de crédito ou débito.

De acordo com Rosana, é justamente nesse ponto 

em que começam a surgir os principais problemas 

na relação humano/celular: no fato de que o celular, 

aliado à internet, se tornou algo ilimitado.

“A verdade é que se a internet e o celular podem 

ser maravilhosamente ilimitados, nós não. Nós pre-

cisamos de limites. Limite de velocidade para não di-

rigir como loucos e matar pessoas no trânsito; limite 

Dependência real
Em livro, jornalista destaca problemas e soluções 
relacionados ao uso excessivo do celular no cotidiano
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de ingestão de alimentos para não comer demais e 

sobrecarregar os órgãos do corpo; limite financei-

ro para não gastar mais do que temos. [...] Limites 

são regras, leis, que as sociedades definem para que 

todos possam conviver com o máximo de justiça, li-

berdade e igualdade. Limite é o que eu preciso para 

usar esta dádiva da criação humana chamada celular”, 

afirma a autora no livro.

O texto de Rosana Hermann é leve, permeado por 

humor e descontração. A autora tem ampla experi-

ência como roteirista para programas de televisão, 

especialmente de humor, e utiliza as próprias expe-

riências para passar importantes “recados” sem ter 

de recorrer ao sermão, muitas vezes característico 

desse tipo de literatura.

E o objetivo era, de fato, tornar a leitura leve. 

Afinal, o uso exagerado do celular é um problema de 

conhecimento público. Dificilmente alguém se dirá 

surpreso se for informado, através de números, que 

tem passado muito tempo no celular. O que assusta, 

em alguns casos, é que o estrago é muito maior do 

que o imaginado.

Aplicativos criados recentemente permitem que 

o usuário ative um sistema que irá monitorar o uso 

que faz do celular. Ao final do dia, da semana ou 

de outro período superior, o sujeito poderá verificar 

quantas horas diárias tem dedicado às redes sociais, 

às conversas em aplicativos de mensagens, aos víde-

os, aos jogos e tantos outros itens que consomem 

fatia expressiva do nosso cotidiano.

Muitas vezes este é o choque necessário para que 

as pessoas se deem conta do quanto estão perdendo 

diariamente por conta do celular. É fato que a inter-

net, juntamente com o smartphone, ajudou a encurtar 

distâncias, aproximar localidades longínquas, entre 

outros benefícios. No entanto, até que ponto esse 

contato e essa interação deixam o campo virtual para 

tornarem-se algo real?

Quando racionalizamos essa questão, na maio-

ria das vezes concluímos que, de fato, aumentamos 

a lista de “amigos virtuais” nos últimos anos, mas 

passamos dias, semanas, sem encontrar um amigo 

sequer no “mundo real”. Junte isso ao fato de que as 

redes sociais têm se tornado cada vez mais um campo 

de disseminação de ódio e intolerância e teremos 

um ambiente extremamente prejudicial para quem 

o utiliza em excesso.

“Não há culpados, na verdade, porque não é uma 

questão de culpa. O que há é um novo comporta-

mento mundial em relação ao celular e que ainda 

é recente em termos históricos e, por isso mesmo, 

precisa ser discutido e estudado. Estamos todos 

nos adaptando a esse pequeno aparelho móvel que 

gerou mudanças permanentes para a humanidade. 

[...] Não existe um único aspecto, seja em termos de 

segurança, comunicação, entretenimento, educação, 

cidadania, só para citar alguns, que não tenha sido 

afetado por esse combo [celular e internet]”, frisa a 

autora no livro.

Rosana destaca que seu livro não tem o objetivo 

de fazer com que as pessoas abram mão do celular. 

O que ela propõe, no entanto, é uma discussão, para 

entender se estamos, de fato, vivendo nossas vidas 

ou se estamos simplesmente nos deixando levar.

O texto traz dicas e processos para aqueles que 

desejam iniciar o chamado “detox digital” (acredite, 

atualmente há retiros muito bem pagos para quem já 

não consegue desgrudar os olhos da tela do celular), 

mas não se trata de uma obra opressora ou autoritária.

Ao final da leitura, fica a sensação de que o ce-

lular é realmente indispensável. Especialmente se 

levarmos em consideração que o profissional atual 

dificilmente é responsável por apenas uma “função”. 

Há quem atue para diferentes clientes/empresas, há 

quem tenha o próprio negócio e use o celular para o 

gerenciamento mais apurado, e há também aqueles 

que aproveitam a facilidade proporcionada para o 

aparelho para conectarem-se de alguma forma com 

familiares e amigos ao longo da jornada. No entanto, 

a autora é muito feliz ao mostrar que o excesso no 

uso nos torna reféns do celular, gerando prejuízos em 

todas as nossas “esferas de atuação”. Vale a leitura 

(e a autoanálise)!
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É bastante comum a 
indústria receber entre os 
candidatos a operadores para 
o estágio inicial da categoria 
pessoas que possuem 
ensino médio completo, 
mas que demonstram 
ter dificuldades para ler, 
escrever e entender textos, 
assim como realizar as 
quatro operações básicas da 

matemática. Diante deste cenário, a empresa logicamente 
precisa complementar o conhecimento básico antes de 
oferecer uma qualificação técnica ao recém-contratado, 
afinal como ensinar controle e estatística de processo, que 
exigem o domínio de algumas contas, para uma pessoa 
que precisa operar um maquinário de R$ 2 milhões, se ela 
não sabe somar, subtrair, dividir e multiplicar?

Assim, em vez de investir em eficiência de produção, por 
exemplo, com a modernização de seu parque de máquinas, a 
empresa retira parcela disso para proporcionar conhecimentos 
básicos de matemática e língua portuguesa, com o objetivo de 
preparar minimamente aquele profissional que irá trabalhar 
na indústria, o que reflete no aumento do custo de mão de 
obra. Significa ir ao sentido oposto: ter despesa onde deveria 
haver investimento.

Assim como no passado o Brasil já desenvolveu iniciativas 
voltadas para os ensinos técnico e superior, que foram 
muito importantes, o País precisa investir no ensino básico, 
do fundamental ao médio, para realmente oferecer uma 
base de ensino que habilite os jovens a progredirem para 
a educação mais avançada. Esta é também uma condição 
para se desenvolver a qualidade na indústria, a bandeira do 
Instituto da Qualidade Automotiva (IQA).

Ensino básico de qualidade 
para o Brasil avançar

Países desenvolvidos, como a Alemanha e o Japão, ensinam 

noções de estatística para os estudantes mais novos porque 

possuem escolas bem estruturadas em diversos aspectos, 

como formação do professor, infraestrutura de instalações e 

até alimentação. É fundamental oferecer cedo a oportunidade 

de conhecer as diversas disciplinas e seus desdobramentos, 

porque as crianças despertam o interesse pelas áreas 

humanas, exatas ou biológicas até os 10 anos de idade. Não 

adianta, por exemplo, tentar ensinar arte para um jovem no 

final da adolescência e início da idade adulta, caso ele não 

tenha tido contato com informações e opções básicas desta 

área, no período antes dos 10 anos. O mesmo vale para as 

áreas de humanas e exatas.

Seria interessante o Brasil se inspirar na história da Coreia do 

Sul, que iniciou uma revolução educacional nos anos 1960, 

com prioridade de investimentos no ensino básico, e obteve 

excelentes resultados, deixando para trás aquela nação com 

baixos índices de desenvolvimento social ao final da década 

de 1950. O Produto Interno Bruto (PIB) do país asiático, 

que era inferior ao do Brasil à época do início da revolução 

educacional coreana, é três vezes maior na atualidade.

Certamente, os resultados não são imediatos, mas o primeiro 

passo precisa ser dado para que os efeitos apareçam daqui 

a 30 ou 40 anos na direção do aumento de produtividade, 

qualidade e eficiência do Brasil.

Mas isso somente será realidade se houver melhor 

capacitação da matéria-prima humana, que suporte 

a indústria nacional a acompanhar a velocidade do 

desenvolvimento de outras economias.

Flávio Nascimento Mateus é engenheiro e diretor do 
Instituto da Qualidade Automotiva (IQA)

por Flávio Nascimento Mateus
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PERFECT AUTOMOTIVE AMPLIA LINHA DE BIELETAS

A Perfect Automotive anunciou o lançamento de 20 novos 
modelos de bieletas para o mercado, que são destina-

dos a várias aplicações em automóveis e utilitários. Entre 
os lançamentos estão: Kia Soul 2009/... (KBT2500/KBT2501), 
para o Hyundai HR-V 2015/... (KBT0415/KBT0416), Honda 
Fit/City 2015/... (KBT0412/KBT0413), Ford Transit 2009/2015 
(KBT0239), entre outras diversas aplicações lançadas que po-
dem ser conferidas no aplicativo da marca, Catálogo Perfect 
(disponível para sistemas Android e IOS).

“Os produtos da marca Perfect são distribuídos pelos maiores 
e melhores distribuidores no mercado de reposição. Além 
disso, a empresa oferece diversos serviços de pós-venda 
como SAC, Assistência Técnica e Promotores de Vendas. Sua 
equipe é treinada e habilitada para atender as necessidades 
de seus clientes. Uma das missões da Perfect é contribuir para 
a formação profissional e dar oportunidade aos profissionais, 
com objetivo de conquistar novos caminhos e soluções cor-
porativas para o mercado de reposição automotiva”, destaca 
a empresa em comunicado enviado à imprensa.

BORGWARNER DESENVOLVE TECNOLOGIAS COM FOCO 
EM TENDÊNCIAS GLOBAIS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A BorgWarner destaca seu desenvolvimento de soluções 
de tecnologia de propulsão de veículos que contribuem 

ativamente para a evolução da indústria automotiva global. 
Em coletiva de imprensa, o presidente e CEO da companhia, 
Frédéric Lissalde, abordou o envolvimento e comprometi-
mento da empresa com as soluções limpas que atendem e 
atenderão a indústria automotiva. “À medida que a mobilida-
de continua a evoluir, estamos vendo uma grande variedade 
de sistemas, incluindo motores a combustão altamente efi-
cientes, diferentes arquiteturas híbridas e sistemas de pro-
pulsão elétrica pura. Nossa expertise em tecnologias como 
as transmissões eGearDrive ®®, motores elétricos, módulos 
híbridos P2 e compressores acionados eletricamente eBoos-
ter ® fazem da BorgWarner uma líder no desenvolvimento de 
soluções limpas e energeticamente eficientes de sistemas de 
propulsão para a indústria”, afirmou. 

Ainda de acordo com a marca, a demanda por hibridização 
vem aumentando sensivelmente nos últimos anos. Assim, 
diversas arquiteturas de propulsão híbrida estão ganhando 

impulso a partir de diferentes características. “O abrangente 
portfólio da BorgWarner cobre todos os tipos de híbridos e 
níveis de potência, desde híbridos leves de 48 volts a híbridos 
conectáveis de alta tensão”, salienta a companhia. “Além das 
tecnologias avançadas para veículos de combustão e HEVs, 
a crescente linha de produtos da BorgWarner abrange pra-
ticamente todas as áreas da propulsão elétrica − incluindo 
motores elétricos, transmissões e eletrônica de potência – 
ajudando as montadoras em todo o mundo a alcançar um 
futuro com zero emissões”, complementa.
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NAKATA: PALESTRAS TÉCNICAS GRATUITAS 
ATINGIRAM MAIS DE MIL PROFISSIONAIS DA 
REPARAÇÃO

A Nakata atingiu importante marca através dos eventos 
que vem promovendo nas regiões Norte, Sudeste e 

Sul do País. Por meio da Rota do Reparador, uma iniciativa 
da Cinau (Central da Inteligência Automotiva), a empresa 
ministrou palestras técnicas gratuitas para cerca de 1,1 mil 
pessoas. Os eventos foram realizados em nove cidades, em 
escolas do Senai, e o público foi formado por profissionais 
e alunos de mecânica. A avaliação foi positiva: em escala de 
0 a 10, a maioria dos participantes deu nota acima de nove 
para o conteúdo que a Nakata apresentou.

O objetivo das palestras era levar conhecimento técnico 
sobre produtos e dicas de aplicação para os profissionais 
que trabalham no setor. Jair Silva, gerente de Qualidade e 
Serviços da Nakata, destacou que a ação permite ampliar o 
trabalho de disseminação e conhecimento em todo o Brasil. 
“Isso é muito importante, pois a cada palestra estabelecemos 

relacionamento com os participantes, profissionais que apli-
cam a peça, o que é muito positivo para a marca e vem ao 
encontro do nosso objetivo, que é o de manter o reparador 
sempre bem informado sobre lançamentos e aplicações, 
bem como entender as dificuldades no dia a dia nas oficinas”, 
afirmou. Para os reparadores participarem das palestras é pre-
ciso acessar http://www.rotadoreparador.com.br/participe e 
preencher a inscrição.

BNDES PREVÊ INVESTIMENTOS PRODUTIVOS DE R$ 
1 TRILHÃO ATÉ 2021

D ados divulgados pelo BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social) apontam que 

os investimentos mapeados para os setores de indústria e 
infraestrutura deverão atingir R$ 1,03 trilhão entre 2018 e 
2021, com média anual de R$ 258 bilhões. Quando descon-
tada a inflação, verifica-se crescimento real estimado de 1,9% 
ao ano no quadriênio. Os dados envolvem tanto os projetos 
que são apoiados pelo banco quanto os demais.

De acordo com o BNDES, a melhora na perspectiva de 
investimentos se deve a três fatores: (i) o aumento dos 
preços internacionais das commodities; (ii) a recupe-
ração da demanda interna, e (iii) as políticas públicas 
e os programas de concessão de serviços públicos. No 
setor de logística, o banco estima investimentos num 
total de R$ 156,3 bilhões entre 2018 e 2021, com cres-
cimento médio de 13,3% ao ano. As informações são 
da Agência Brasil.
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WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM

Em 2016 a MAHLE Metal Leve lançou o filtro BLINDAGUA, único no mercado com duplo 
estágio de filtração de água no diesel. Depois foram os motores de partida, alternadores, 
acionadores e motores elétricos para a linha automotiva pesada, com aplicações para as 
principais montadoras. E a última novidade é a linha de compressores de ar-condicionado, 
produto 100% original, de alta qualidade e durabilidade. É o portfólio do Grupo MAHLE, líder 
mundial em componentes para motor, evoluindo e crescendo com o setor de reposição.

“

Um dos maiores e 
mais inovadores 
parceiros dos
profissionais da
reparação 
automotiva
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Faça reparos de transmissão por conta própria! Cada kit do LuK 
GearBOX é desenvolvido com todos os componentes para garantir, 
sempre, o melhor reparo.
Schaeffler Brasil 60 anos. Somos a mobilidade para o amanhã.

Faça revisões em seu  
veículo regularmente.

Automechanika - Buenos Aires/ARG
Discover more
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