
nº 162  ano 26  fevereiro-março 2020

Sociedade em família é tudo de bom. Prova do sucesso é que ela é maioria no país. Mas 
incorporar investidor de fora de casa pode ser uma boa pedida para incrementar o negócio
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e reconhecendo a importância dos fornecedores e 
representantes para o sucesso do negócio.
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CARO LEITOR

Por Gilmar Meneghini

Diretor de Vendas

Gilmar.Meneghini@pellegrino.com.br

Grande parte dos pequenos 
e médios negócios tem a 
sociedade firmada entre 

familiares, o que faz com que as 
relações pessoais acabem interfe-
rindo na administração da empresa 
e consequentemente na renta-
bilidade e no ambiente interno, 
gerando discórdias que podem até 
ser percebidas pelos clientes. Para 
evitar que isso aconteça, é preciso 
separar muito bem os assuntos da 
empresa dos assuntos da família. Na 
hora de tomar decisões importantes, 
sua esposa, seu marido, seus filhos, 
irmãos e primos precisam ser vistos 
como um sócio ou como um fun-
cionário. Caso contrário, corre-se 
o risco de a empresa pagar a conta 
pela má gestão. 

Uma pesquisa realizada com 
cerca de mil empresários pela 
Endeavor Brasil, uma organização 
sem fins lucrativos que ajuda os 
empreendedores a gerir seus ne-

gócios,  mostrou que entre as dez 
maiores preocupações dos admi-
nistradores, a gestão da sociedade 
ocupa a última posição do ranking, 
atrás de itens como gestão de pes-
soas, gestão financeira, burocracia, 
inovação, marketing e vendas, es-
tratégia, infraestrutura e acesso ao 
crédito e investimentos. O resultado 
desse estudo revela que a atenção 
do empresário está mais voltada 
para as atividades corriqueiras do 
que com a estrutura da própria 
organização. Atitude até compre-
ensível diante das dificuldades de 
tocar uma empresa, mas que pode 
acarretar problemas administrativos 
futuros, principalmente quando há 
a necessidade de transferir a direção 
da empresa para os filhos ou até 
para incorporar a chegada de um 
novo sócio. 

O ideal, como mostra a matéria 
de capa dessa edição, é antecipar-se 
a esse problema e reservar algumas 
horas semanais junto com todos os 
sócios para pensar na melhor forma 
de conduzir a empresa, incluindo aí 
todos os itens citados na pesquisa 
acima. Com procedimentos devida-

mente estabelecidos evitam-se não 
só os conflitos entre os membros da 
família como também estabelece di-
retrizes para quando precisar trazer 
um sócio de fora do círculo familiar, 
seja para ter um aporte financeiro 
ou para instituir uma gestão mais 
profissional. 

O cuidado com os aspectos 
societários também contribui para 
detectar a necessidade de contrata-
ção de um conselheiro, ou seja, um 
especialista sem vínculo empregatí-
cio, mas capaz de ajudar na solução 
de problemas específicos, trazendo 
uma visão de fora da sociedade. 
Esse profissional também contribui 
para equilibrar o relacionamento 
entre o fundador da empresa e os 
novos sócios, que muitas vezes fica 
ressentido com a mudança de rumo 
tomada pelos parceiros.  

Outro cuidado fundamental é 
formalizar as decisões dos sócios 
em um documento, já que acordos 
verbais são facilmente quebrados 
e esquecidos. Esse procedimento 
pode até parecer burocrático à 
primeira vista, mas sua prática re-
presenta traz vários benefícios ao 
negócio, como uma gestão mais 
transparente, redução de conflitos 
entre sócios, aumento da confiança 
dos colaboradores, maior respon-
sabilidade e longevidade. Lembre-
-se: o que plantamos hoje é o que 
iremos colher no futuro. 

Boa leitura.

Família, família: 
negócios à parte
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Aposta é crescer na 
reposição em 2020

Por Paulo Carneiro

REVISTA PELLEGINO A Philips inau-
gurou o novo centro de distribuição, 
em Varginha, há cerca de quatro 
anos. Quais foram os principais 
benefícios oferecidos do ponto de 
vista do varejista e do cliente?
JOÃO PAULO BORGONOVI Quan-
do inauguramos nosso centro de 
distribuição em Varginha, tínhamos 
como objetivo melhorar os níveis de 
serviço para nossos distruibuidores, 
reduzir os estoques na cadeia de 
distribuição e ser referência em 
abastecimento. Hoje percebemos 
que foi uma decisão acertada, pois 
melhoramos consideravelmente nos-
sos indicadores de serviço, a saber:
DRM AM (nível de serviço): em 
2014, fechamos o ano com aproxi-
madamente 69% de resultado, ou 
seja, de cada 100 order lines fatura-
das, entregávamos apenas 69 dentro 
do prazo. Hoje, o nosso indicador 
está com média de 96%.
Frete: desde 2015 conseguimos uma 
redução considerável nos fretes 
para distribuição na ordem de 35%.
Transit Time: em termos gerais, uma 
nota fiscal da Philips faturada em 
2015 demorava em torno de sete 
dias em média para chegar a seu 
destino, sendo que hoje o prazo foi 
reduzido para dois dias.
Essa melhora contribuiu significati-

vamente para sermos reconhecidos 
como o melhor fornecedor da Pelle-
grino nos últimos três anos, além 
de sermos reconhecidos como me-
lhores em serviços no ano de 2019.

RP A empresa é referência mundial 
em iluminação automotiva, com 
forte presença no aftermarket. Qual 
é o peso do mercado brasileiro no 
contexto global?
BORGONOVI A Philips é líder ab-
soluta em iluminação automotiva 
tanto no mercado original OEM 
quanto no mercado de distribuição 
independente AM, o que também 
se aplica ao mercado latino-ameri-
cano, em especial no Brasil. Além 
disso, nos últimos três anos fomos re-
conhecidos pelo jornal “Oficina Bra-
sil” como a marca mais lembrada 
pelo aplicador bem como a marca 
com maior intenção de compra. O 
Brasil possui um papel de destaque 
no cenário internacional por sua 
grande participação em segmentos 
importantes como linha leve, pe-
sada, motocicletas e acessórios. A 
Philips continua investindo neste 
mercado e, somente neste primeiro 
trimestre, já estamos lançando no-
vas lâmpadas halógenas e LEDs para 
linha pesada bem como renovação 
dos LEDs para motocicletas.
RP Há uma tendência atual, na linha 
leve, para o uso da tecnologia LED. 

João Paulo Borgonovi, diretor geral da divisão automotiva da 
Philips Lumileds na América Latina, acredita que incremento 
pode passar de um dígito

Qual é a estratégia para se firmar 
no segmento? Como o varejo pode 
contribuir para isso?
BORGONOVI A Philips lançou o 
primeiro modelo de LED retrofit em 
2015 (LED Fog para farol de nebli-
na). Desde então vem aumentando 
o seu portfolio com a oferta de LEDs 
em outros formatos para faróis alto 
e baixo. Recentemente lançamos 
os LEDs para motocicletas (HS1/
H4 e M5) e ainda neste trimestre a 
Philips irá lançar um novo range de 
menor custo que atenderá também 
o segmento de linha pesada (24V).
Nossa estratégia é desenvolver e 
vender produtos que melhorem a 
qualidade e o prazer do usuário ao 
dirigir, proporcionando conforto, 
segurança e estilo. Para tanto, temos 
um portfólio completo que atende 
às necessidades da frota brasileira.
O varejo é peça fundamental na 
disseminação dos conceitos de qua-
lidade e segurança e deve entregar 
somente produtos que cumpram os 
requisitos mínimos de segurança 
exigidos pela legislação em vigor.

RP No caso específico dos faróis, 
quais as vantagens oferecidas pelo 
LED em termos de dirigibilidade e 
segurança, além do aspecto visual?
BORGONOVI São diversos os bene-
fícios percebidos nos novos LEDs 
automotivos, além do estilo, como 
você falou, que dá uma aparência 
renovada para os carros, com uma 
luz mais branca. As lâmpadas de 
LED da Philips projetam maior quan-
tidade de luz na estrada ampliando 
o campo de visão do condutor, sem 
ofuscar, e tornando mais claros os 
objetos na via, o que possibilita ao 
motorista reagir antes a qualquer 
obstáculo. Além destes aspectos, o 

ENTREVISTA

PHILIPS LUMILEDS
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de produtos no portfólio. O Sr. 
poderia adiantar os lançamentos 
previstos para este ano?
BORGONOVI A Philips é a inventora 
das lâmpadas Xenon e líder mundial 
dessa categoria, fornecendo produ-
tos originais para todas as marcas e 
modelos. Recentemente lançamos 
a linha D5S, que é uma solução 
desenvolvida para as montadoras 
e distribuidores. A linha D5S traz 
todos os benefícios do farol de 
Xenon, como segurança, estilo e 
praticidade, em um sistema que 
dispensa o regulador e o limpador 
de lente dos faróis.
Além do produto original também 
lançamos as versões upgrades das 
lâmpadas Xenon com mais luz e 
mais estilo. Isso pode ser visto em 
nosso site: philips.com.br/auto

RP Quais suas expectativas para 
2020? Quais são as projeções para 
o aftermarket nos próximos anos?
BORGONOVI O mercado de repo-
sição brasileiro tem se mostrado 
resiliente e resistente à crise, apesar 
de todas as intempéries que nossa 
economia tem passado. Temos visto 
com muito otimismo o crescimento 
de nossa frota e a pujança de nossos 
distribuidores. Acreditamos que 
juntos – fabricantes, distribuidores, 
aplicadores e revendedores – sere-
mos capazes de continuar supor-
tando, atendendo e mantendo esse 
segmento atrativo para todos os elos 
da cadeia. O ano começou desafia-
dor, mas como bom brasileiro não 
desistimos nunca. As estatísticas 
nos mostram ser possível ter um 
crescimento na ordem de um dígi-
to em 2020, porém, a depender de 
nossos esforços, podemos superar 
essa marca.

RAIO-X PHILIPS 
LUMILEDS
A Philips Lumileds é uma empresa global 
sediada em San Jose (EUA) com operações 
em 30 países.
Produtos: Iluminação Automotiva para 
leves, pesados, acessórios e motocicletas, 
líder nas tecnologias Led, Xenon e Halógenas.
Colaboradores: 9.000 no mundo
Operações globais: 11 fábricas - 4 de LED  
(EUA, Singapura, Malásia e Alemanha); 7 de  
lâmpadas automotivas (França, Inglaterra, 
Alemanha, Polônia e China). 
O p e r a ç õ e s  n o  B r a s i l :  E s c r i t ó r i o 
Administrativo Alphaville (SP) e Centro de 
Distribuição em Varginha (MG).
Mais informações: www.philips.com.br/auto

modelo do carro para adquirir o 
equivalente em LED. Essa informa-
ção está disponível em nosso catá-
logo eletrônico: philips.com.br/auto
O brasileiro sempre foi um grande 
consumidor de produtos que va-
lorizam os carros com estilo. Por 
isso, a combinação dos benefícios 
proporcionados pela iluminação 
com LED faz com que o mercado 
seja muito atrativo não só para os 
fabricantes como para toda a ca-
deia. A entrega de um produto de 
qualidade gera benefícios percebi-
dos pelo consumidor, melhorando 
a segurança, além de gerar maior 
valor percebido ao produto e à 
marca. É importante levar em conta 
a reputação das marcas e produtos 
para não ter surpresas. Infelizmente, 
existem produtos de qualidade du-
vidosa que podem colocar em risco 
a segurança do usuário.

RP Em relação às motos, há alguma 
ação específica no aftermarket, con-
siderando o potencial do mercado 
de duas rodas no país?
BORGONOVI A Philips é fornece-
dora original de lâmpadas para 
motocicletas desde a década de 
80, e foi a primeira a entregar um 
produto exclusivo que atendesse à 
alta exigência dos fabricantes. Des-
de então temos sido parceiros das 
montadoras e distribuidores. Nossas 
lâmpadas atendem 100% da frota de 
motocicletas brasileira e importadas. 
No ano passado, lançamos a linha 
de LEDs retrofit para motocicletas 
nos tipos HS1/H4, que são compa-
tíveis com motocicletas de corrente 
contínua e alternada, e no tipo M5.

RP A empresa é líder mundial em 
lâmpadas Xenon, com ampla linha 

LED proporciona também um con-
sumo de energia bem menor que 
o de uma lâmpada convencional 
e uma durabilidade muito maior.

RP As lâmpadas de LED podem ser 
usadas em carros de qualquer mode-
lo? Como o Sr. avalia seu potencial 
no mercado brasileiro de reposição?
BORGONOVI Existem diferentes 
tipos de lâmpadas com diferentes 
formatos e encaixes (soquetes). As 
lâmpadas em LED são projetadas 
para se encaixar na maioria dos 
faróis que utilizam os padrões mais 
comuns (ex: H1, H4, H7, H11, HB3, 
HB4 etc.). Por isso é importante 
checar qual o tipo de lâmpada do 

João Paulo Borgonovi
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Na Nilcar, a profissionalização foi essencial para a empresa 
destacar-se da concorrência e ganhar força no acirrado 
mercado de Belo Horizonte

MINHA HISTÓRIA

Por Rosiane Moro

A distância da família e o trân-
sito intenso para ir e voltar 
de Contagem, na região 

metropolitana de Belo Horizonte 
(MG), fizeram com que Nilson Cesar 
da Costa desistisse do emprego no 
município vizinho para apostar na 
carreira de empreendedor. Era 2014 
e a economia já dava os primeiros 
sinais de recessão, mas nada disso 
afastou o empresário do sonho de 
ter o negócio próprio e alcançar a 
independência profissional. Con-
fiante na experiência de 30 anos no 
ramo de autopeças e em seu tino 
comercial para atrair clientes e con-

Sempre existe uma saída

cretizar vendas, Nilson abriu a Nilcar 
Auto Peças no bairro de Miramar do 
Barreiro, local bem próximo da sua 
residência. “Minha estratégia inicial 
foi escolher uma boa localização, 
oferecer produtos a preços justos 
e dar um ótimo atendimento”, diz.

A tática correta ajudou o em-
presário a conquistar os clientes 
da região no boca a boca. “Mesmo 
morando há anos nesse bairro, eu 
não conhecia a maioria das pesso-
as daqui, então precisei fazer um 
bom trabalho para ir ganhando a 
confiança delas e ir pouco a pouco 
formando a minha clientela.” Nilson 
também sentiu na pele a diferença 
entre o mercado de Belo Horizonte 

e o de Contagem. “Apesar de ser 
o mesmo segmento, cada região 
guarda suas particularidades. Em 
Belo Horizonte, por exemplo, a 
concorrência é maior e a briga por 
preço, mais acirrada”, conta.

Profissionalização
Para driblar as dificuldades, a 

saída foi apostar na profissionali-
zação da empresa, buscando por 
boas oportunidades de compra 
de peças e o equilíbrio correto do 
estoque. Com uma administração 
totalmente familiar – o empresário 
emprega quatro sobrinhos –, outra 
atitude fundamental para o sucesso 
da loja foi a adesão à Rede PitStop. 
“Além da parceria melhorar o visual 
da fachada, o consultor nos auxilia 
a conduzir melhor o negócio, mos-
trando alternativas que a gente não 
consegue ver com a correria do 
dia a dia e apresentando soluções 
empresariais que eu não conhecia. 
No meu caso, uma importante ajuda 
foi na adoção de uma estratégia de 
formação de preço para consumi-
dor mais eficiente, o que aumentou 
a minha lucratividade”, destaca.

O desafio do momento está em 
lidar com a inadimplência. Com um 
rol de clientes composto por 65% de 
mecânicos e 35% de consumidor 
final, Nilson viu os atrasos nos paga-
mentos crescerem no último ano e 
acredita que a informatização da loja 
irá ajudá-lo nessa tarefa. “Pretendo 
ao longo de 2020 automatizar todo 
o processo de trabalho com todas as 
vendas lançadas no sistema, o que 
irá facilitar a gestão das cobranças.”

MARCELO QUINTANILHA

Nilson, da Nilcar Auto Peças
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contribuem para o varejista enten-
der melhor as demandas e engajar o 
consumidor, que já não faz compras 
como antigamente. No chamado 
Varejo 4.0, não existe separação 
entre online e offline. Integrar o e-
-commerce às lojas físicas permite 
agora aprimorar a experiência de 
compra e o relacionamento com os 
consumidores.

Descubra quem é seu cliente
“Graças à tecnologia, atualmen-

te posso mapear meu cliente: onde 
mora, estado civil, dados de consu-
mo, preferências, seus valores. Essas 

informações são importantes por-
que, pela primeira vez na história da 
economia, posso fazer realmente o 
marketing um-a-um, customizando 
um produto para o consumidor, e é 
o que ele espera”, afirma o co-funda-
dor do OasisLab Innovation Space 
(hub de inovação que fomenta o 
desenvolvimento de soluções para 
o varejo) Jorge Inafuco.

Segundo o especialista, o Varejo 
4.0 é acessível a empresas de todos 
os portes. “Em um primeiro momen-
to, o investimento é de tempo para 
buscar informação e conhecimento, 
para analisar e aprender com expe-

Por Regina Ramoska

Haja fôlego para acompanhar 
as mudanças no varejo. As 
transformações ocorrem 

cada vez mais rápido e a adapta-
ção é obrigatória para quem quer 
se manter no mercado. Quer um 
exemplo? Até por volta de dez anos 
atrás, a maioria dos contatos, soli-
citações de orçamento etc. ocorria 
por telefone. Atualmente, o Whats-
App é a bola da vez. Antes de ir à 
loja, os clientes pesquisam preços e 
opções – e barganham no balcão, 
reivindicando as mesmas condições 
da venda online. Mesmo com essa 
realidade diante dos olhos, ainda 
há quem prefira manter distância 
da tecnologia. Não adianta: é uma 
realidade. Por que não, então, utili-
zá-la para tornar seu negócio mais 
competitivo? Os grandes avanços 
tecnológicos (internet das coisas, 
realidade virtual e aumentada, in-
teligência artificial, aplicativos etc.) 

ISTOCKPHOTO

Você já 
faz parte 
do Varejo 
4.0?
Conciliar os recursos da 
tecnologia e aprimorar a 
experiência de compra e o 
relacionamento com o cliente 
é a nova tendência
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seja, o contato pessoal continua, 
sim, em alta. O mesmo estudo in-
dica que, para 89% dos brasileiros 
entrevistados, a experiência é o que 
mais impacta a decisão de compra.

Para oferecer esse nível de servi-
ço, as empresas precisam contar com 
funcionários prestativos, velocidade, 
eficiência, conveniência. Se você 
já precisou resolver um problema 
bancário urgente e, ao telefonar para 
a instituição, não encontrou a opção 
de falar com o gerente no menu com 
mais de dez opções, certamente 
entende aonde queremos chegar. 
A tecnologia facilita o dia a dia das 
empresas e dos consumidores, mas o 
olho no olho não saiu de moda. Vez 
ou outra, convide seus clientes para 
um bate-papo. O cafezinho pode, 
claro, ser de máquina.

Aproveite, também, para colocar 
em prática outro pilar do Varejo 4.0: 
a experiência de compra. Permita 
que os consumidores conheçam e 
testem de alguma forma os produ-
tos, ainda que a ação não resulte em 
aquisição imediata.

O conhecimento da equipe 
sobre os produtos que são comer-
cializados pdrmanece essencial no 
Varejo 4.0, mas algumas habilidades 
vêm ganhando destaque.

Criatividade
Os antigos métodos de atendi-

mento e discursos engessados deram 
vez a conversas leves e envolventes, 
que praticamente contam histórias 
com o intuito de encantar o cliente. 
Um colaborador com esse perfil é 
mais do que bem-vindo ao time.

Inteligência emocional
Lidar com diferentes perfis de 

clientes – e, principalmente, com 

Topo do ranking
Há 21 anos, quando foi inaugurada, a Steller Peças e Assessórios 

Automotivos comercializava, basicamente, itens para funilaria e pintu-
ra. Com a concorrência das seguradoras, de oito anos para cá foca em 
peças para automóveis nacionais e importados, vendidos por telefone 
ou pela internet principalmente para oficinas e centros automotivos – 
não há atendimento no balcão. O proprietário Hátila Turbiani da Silva 
estuda o mercado para analisar os produtos que terão mais saída, mas 
não há pesquisa com os clientes. O bom atendimento é premissa do 
negócio, principalmente porque as avaliações positivas dos consumi-
dores dão mais destaque ao negócio no Google e no Mercado Livre, 
contribuindo, consequentemente, para mais vendas.

riências bem-sucedidas. É preciso 
mais vontade do que dinheiro, o 
empresário deve se integrar a gru-
pos que fomentam o novo varejo 
para trocar ideias”, ensina. “É uma 
mudança de cultura, do mindset 
[mentalidade] do varejista, que 
não é um nativo digital [termo que 
define quem nasceu na era da tec-
nologia].” Essa “mudança de chave” 
é um fator crítico para o sucesso, 
garante Inafuco, que lembra que a 

ideia não é jogar fora o modelo tra-
dicional, e sim agregar uma camada 
de tecnologia. “Esse varejo não 
discrimina os pontos de contato, ele 
integra tudo, físico e digital.”

Contato humano
Os recursos tecnológicos, no 

entanto, não bastam. Segundo pes-
quisa da consultoria PwC, 80% dos 
consumidores esperam por mais 
interações humanas no futuro, ou 

Hátila, da Steller 
Peças e Assessórios 
Automotivos

SAMUEL MORENO
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Combos sob medida
A LBC Serviços e Peças, de Uberaba (MG), já nasceu digital e 

trabalha exclusivamente com e-commerce. Seu proprietário, Leonar-
do Borges Carvalho, que se define como apaixonado pelo universo 
automobilístico, explica que o foco é a comercialização de amorte-
cedores e que a substituição, em geral, demanda kits de reparo e 
instalação. Para facilitar a vida do consumidor, a empresa oferece, nas 
plataformas eletrônicas, combos com todos os assessórios. “É melhor 
para o cliente, que pode adquirir tudo de um só fornecedor, parcelan-
do a compra e pagando um único frete. Criamos os kits após observar 
o comportamento do consumidor nas redes, já que anúncios só de 
amortecedores não convertiam em vendas.”

VITRINE

P

SAIBA MAIS
JORGE INAFUCO (OASISLAB INNOVATION 
SPACE)
(11) 3262-1318
atendimento@oasislab.com.br
https://oasislab.com.br/

CLÉRIO MIOTTO

Leonardo, da LBC Serviços e Peças

objeções – é outra característica 
importante para os profissionais. A 
inteligência emocional serve para 
transformar “limão em limonada” e 
envolver o consumidor. Colabora-
dores proativos e interessados em 
se aperfeiçoar cada vez mais devem 
ser valorizados.

Empatia
Colocar-se no lugar do outro 

também faz toda diferença no vare-
jo, pois cria um vínculo de confian-
ça que pode resultar em fidelização. 
A forma de gerir esses times também 
mudou. Há o desafio de manter ace-
so o interesse das novas gerações, 
evitando a rotatividade, e promover 
o diálogo e o bom relacionamento 
entre os mais jovens e aqueles que 
estão há muito na empresa, em geral 
em cargos de liderança.

1.0 – Era dos Produtos
O foco era o produto, e não o cliente. Como 
o número de fornecedores era bem menor do 
que o de consumidores, o poder de barganha 
era baixo. O importante para as empresas era 
produzir e oferecer os produtos a quem quisesse 
adquiri-los.

2.0 – Era da Informação
O crescimento no número de empresas colocou 
a decisão nas mãos do cliente, que poderia 
escolher comprar de A ou B, comparar marcas, 
qualidade e preço. As empresas se empenharam 
em conhecer o perfil de seus clientes, hábitos 
e desejos, ofertando produtos e serviços para 
cativar seu público-alvo.

3.0 – Era do Valor
Com a mudança no perfil de consumo – o 
cliente passou a considerar, mais do que suas 
necessidades básicas, a identificação e conexão 
com a marca e produto –, as empresas se viram 
obrigadas a agregar valor a seus produtos e 
serviços.

4.0 – Era Digital
Com a imensa oferta de produtos e serviços e o 
poder de escolha na palma da mão, o consumidor 
assumiu de vez o protagonismo na relação com 
as empresas. Para cativá-lo, porém, a marca 
tem de ser relevante e se humanizar. São quatro 
os pilares do Varejo 4.0: tecnologia, ambiente, 
talento e serviços, que devem estar atrelados a 
uma comunicação ágil e eficaz tanto no ambiente 
físico quanto no digital.

A evolução
do varejo
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COMPORTAMENTO

Sua empresa promove
conversas difíceis?
Um bom ambiente de trabalho é aquele no qual todos se sentem encorajados a tratar os 
problemas com maturidade e respeito

Por Wellington Moreira

Em muitas empresas, os proble-
mas não são resolvidos porque 
as pessoas costumam evitar 

conversas difíceis. Querem que as 
coisas se resolvam sem precisarem 
se indispor com as outras.

A consequência disso é que 
boa parte dos profissionais não 
sabe receber um feedback duro 
do chefe, por exemplo. Executivos 
europeus que vêm trabalhar por 
aqui já me disseram inúmeras vezes 
que não compreendem por que o 
trabalhador brasileiro se sente tão 
afetado quando alguém diz que 
seu desempenho não está bom. E 
o que geralmente digo a eles é que 
temos dificuldade de aceitar que 
os apontamentos críticos acerca do 
trabalho não significam um gesto de 
desmerecimento da pessoa.

Seja transparente
Infelizmente, a imensa maioria 

das empresas ainda não enxerga 
que conversas difíceis são impor-
tantes e, tampouco, treina seus 
colaboradores para saberem como 
se comportar nessas horas. A con-
sequência disso é que quase todo 
mundo diz que gostaria de trabalhar 
em empresas transparentes, mas 
não sobreviveria mais do que algu-
mas semanas numa delas.

Há alguns meses vi isso de 

perto. Fui desenvolver um projeto 
no modelo de companhia na qual 
conversas difíceis são comuns. Lá 
trabalhavam 300 colaboradores 
munidos de todos os privilégios 
que você poderia imaginar, mas a 
rotatividade era muito alta assim 
mesmo. E o que vi: pouca gente 
tinha estômago para lidar com a 
honestidade brutal que lá imperava. 
Ninguém escondia os problemas 
debaixo do tapete, ainda que o 
causador fosse o CEO.

Um local onde as pessoas real-
mente são estimuladas a não fica-
rem fazendo média umas com as 
outras não é para todo mundo. Mas 
isso também não quer dizer que os 
profissionais dessas companhias 
são desrespeitosos ou mal-edu-
cados. Eles são sim implacáveis 
com os problemas, mesmo que o 
desempenho ou a competência de 
alguém seja colocado em xeque.

Maturidade
Imagine que você esteja apre-

sentando um projeto para várias 
pessoas da sua empresa e alguém 
lhe diga, depois de quinze minutos 
de fala: “Esse seu trabalho ficou 
uma droga!”. Como você reagiria? 
Em ambientes nos quais conversas 
difíceis são estimuladas há muito 
tempo, as pessoas sabem que o 
comentário, ainda que duro, indica 
que você pode – e deve – melhorar 

a performance logo. Elas não se 
condoem tão facilmente.

Portanto, uma cultura de hones-
tidade brutal não é aquela em que 
você encurrala os funcionários e 
depois despeja impropérios sobre 
eles. Também não é o tipo de em-
presa tóxica na qual todo mundo 
fala o que quer. É, sim, um lugar no 
qual todos buscam a excelência e 
estão dispostos a deixar os melin-
dres de lado para progredir.

Um bom ambiente de trabalho 
não é aquele onde as pessoas são 
fofas o tempo inteiro. É aquele no 
qual todos se sentem encorajados  a 
tratar os problemas com maturidade 
e respeito, mesmo que o ambiente 
fique pesado durante algumas 
horas. É assim que as melhores 
empresas para trabalhar crescem e 
seus colaboradores amadurecem.

Wellington Moreira é pales-
trante e consultor empresarial 
especialista em Formação de 
Lideranças, Desenvolvimento 
Gerencial e Gestão Estratégica, 
também é professor universi-
tário em cursos de pós-gradu-
ação. Mestre em Administração 
de Empresas, possui MBA em Gestão Estratégica 
de Pessoas e é autor dos livros "Líder tático" e "O 
gerente intermediário", ambos publicados pela 
Ed. Qualitymark.
www.caputconsultoria.com.br
wellington@caputconsultoria.com.br

DIVULGAÇÃO 
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GESTÃO

Por Regina Ramoska

Um dos grandes desafios do 
varejo é o estoque: se, por 
um lado, investir em um am-

plo leque de produtos pode resultar 
em “encalhe”, por outro, manter 
poucos itens nas prateleiras é arris-
car perda de vendas e até de clien-
tes. Ainda que esse controle pareça 
óbvio, nem sempre é visto como pri-
mordial por muitas empresas, o que 
resulta em desperdício de tempo, 
energia e de recursos financeiros. 
Afinal, produtos sem giro resultam 
em custos de armazenamento e 
administração e empatam capital.

O planejamento do estoque 
– com apoio de diversas 
ferramentas – é fundamental 
para a lucratividade do 
negócio

Nem mais, nem menos
A decisão de compra e a gestão 

de estoque, porém, não são fáceis, 
já que nos últimos 30 anos houve 
uma brutal pulverização da frota 
circulante. “Em 2020, a diversidade 
de modelos disponíveis é 10 vezes 
maior do que em 1990, enquanto a 
variação de submodelos aumentou 
20 vezes. Além disso, é possível 
constatar que os veículos menos 
populares de nosso mercado (abai-
xo do ranking dos 30 veículos com 
maiores frotas) representam 44% 
de todo o mercado contra 10% em 
1990”, informa o diretor de Inteligên-
cia de Mercado da Fraga Inteligên-
cia Automotiva, Danilo Fraga.

Investimento não é custo
Tecnologia e gestão digital das 

informações podem contribuir  mui-
to para organizar essa área crucial 
do negócio. Opções não faltam, e o 

Um bom controle de estoque permite ao gestor 
calcular o giro das mercadorias e aperfeiçoar o 
processo de compras, diminuindo a pressão sobre 
o capital de giro da empresa.

A Curva ABC é um sistema de análise e catego-
rização da relevância das mercadorias do estoque, 
que determina e seleciona quais são os produtos 
que têm mais importância, seja por seu impacto 
econômico ou número de vendas.

As peças da curva “A” correspondem a 80% 
do total de lucros do seu negócio, os itens “B” 
representam 15% e os “C”, apenas 5%.

Com os dados em mãos, é possível definir qual 
será a quantidade de cada peça a ser mantida em 
estoque, prever lucratividade, quantos itens precisam 
ser comprados em cada período do mês ou ano, quais 
as melhores quantidades na hora desta compra etc.

A B C

C U R V A
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Tudo automatizado
O controle automatizado garante que o estoque da Cecato Auto 

Peças, em Araucária (PR), com foco na linha leve e tintas automotivas, 
esteja sempre em ordem. Segundo o proprietário Adriano Roberto 
Veiga, a reposição ocorre com base na Curva ABC, método de clas-
sificação de informações que prioriza produtos que têm mais giro. As 
decisões de compra são tomadas em reuniões semanais, e é o próprio 
comprador que fica responsável pela administração do sistema. No 
comando do negócio desde 2017, Adriano garante que inventários ma-
nuais são raros e ocorrem com produtos de maior giro, como pastilhas 
de freio. “Eventualmente, o colaborador que vai repor determinado 
produto nas prateleiras faz a conferência.”

gerar informações e resultados 
mais assertivos. Entretanto, toda 
essa imensidão de recursos sempre 
será orquestrada e operada pela 
inteligência humana, fazendo-
-se necessários profissionais com 
capacidade analítica profunda 
para interpretar os dados e tomar 
melhores decisões”, ressalta Fraga, 
lembrando que existem plataformas 
de automação para todos os portes 

de empresa, e que a tecnologia não 
deve ser entendida como custo, 
mas investimento. “Sua utilização 
não é mais uma opção, é essencial 
para o desenvolvimento de negó-
cios sustentáveis orientados pelas 
necessidades dos clientes. Se, por 
um lado, empresas pequenas ge-
ralmente possuem menos recursos 
humanos e financeiros, por outro 
têm maior autonomia nas tomadas 

Adriano, da Cecato Auto Peças

ISTOCKPHOTO

primeiro passo para uma adminis-
tração eficaz é buscar um método 
de mensuração que seja facilmente 
utilizado no negócio – de nada 
adianta ter uma Ferrari se não há 
quem a dirija adequadamente. Pode 
ser desde um software que monitore 
as entradas e saídas de produtos em 
tempo real, com baixa automática, 
até sistemas de ERP (Enterprise Re-
source Planning ou Planejamento 
dos Recursos da Empresa), que 
interliga todos os dados e processos 
de uma organização em um único 
sistema ou até soluções mais modes-
tas – e nem por isso menos eficazes 
–, como planilhas de Excel.

Seja qual for a escolha, há que se 
investir na capacitação dos profis-
sionais responsáveis pelo estoque, 
já que a informação gerada por eles 
é que irá definir o cronograma de 
compras e o fluxo de dinheiro em 
caixa. “Os recursos computacio-
nais (quase ilimitados) e modelos 
econométricos complexos podem 

ALCYON RIBAS
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SAIBA MAIS
DANILO FRAGA (FRAGA INTELIGÊNCIA 
AUTOMOTIVA)
(19) 3243-7420
contato@fraga.com.br
http://www.fraga.com.br

de decisões e possibilidade de 
adaptação a ferramentas já existen-
tes no mercado.”

Entender para planejar
Para Fraga, as estratégias do 

varejo focam majoritariamente na 
compra (condições, preço, prazo), 
tomando como certo que a deman-
da se baseia em seu histórico de 
vendas, e não nas necessidades do 
mercado. “Eles estão guiando seus 
negócios olhando somente para o re-
trovisor. A introdução de novos itens 
no portfólio dos atacadistas e varejis-

tas, quando ocorre, na maioria das 
vezes é feita sem conhecimento da 
demanda, levando a decisões equi-
vocadas e deseconomias de escala, 
com impacto direto na rentabilidade 
dos negócios”, alerta. “A solução 
para estes desafios está no enten-
dimento da demanda (olhar para 
o presente e futuro) para a tomada 
de decisões mais assertivas, trazendo 
para o centro das decisões o perfil 
da frota circulante e demandante de 
cada região, os hábitos de compra e 
as necessidades das oficinas mecâni-
cas. Neste sentido, a tecnologia e a 

gestão digital das informações serão 
as maiores aliadas”.

Não há, porém, sistema, software 
ou planilha que funcione sem or-
ganização. O estoque nos trinques 
começa com o cadastramento 
correto dos produtos por código, 
nome e localização no almoxari-
fado, o que permitirá a qualquer 
pessoa encontrá-los. Após criar um 
padrão, é interessante destacar um 
responsável para a tarefa, garan-
tindo assim a precisão nos dados 
– basta um número invertido para o 
produto “sumir” no sistema se não 
houver automação. O nome correto 
do componente e as devidas apli-
cações também são fundamentais 
para a busca, já que uma mesma 
peça pode servir em mais de um 
modelo de veículo.

ISTOCKPHOTO

Dados dos produtos: descrição do item com 
o código de cadastro para ser facilmente 
encontrado e poder dar saída e entrada
Descrição: informações como tamanho, peso, 
material de fabricação, características e 
aplicações
Quantidade em estoque
Localização: em que local do almoxarifado o 
produto está armazenado
Data de movimentação
Custos: armazene as informações de custos por 
unidade e total, tanto de entrada quanto saída

Cadastro básico 
deve conter

Tudo catalogado
A Pneucam, em Arapoti (PR), inaugurada em 2019, tem hoje 

1,2 milhão de componentes em estoque e, segundo o proprietário 
Luís Fernando Yoshitami Mourão, o controle está perto do ideal. 
“Falta migrar o sistema para a nuvem, mas o lançamento de todos 
os produtos já foi realizado”, explica, ressaltando que a catalogação 
teve sucesso porque envolveu todos os funcionários. “Fizemos uma 
força-tarefa para que qualquer pessoa possa identificar o produto no 
sistema, mas ainda falta o endereçamento.” A loja, que comercializa 
peças e pneus, tem 13 funcionários que atuam em todas as frentes, 
daí a necessidade de sistematizar os processos. Cabe ao estoquista, 
no entanto, a organização e os pedidos.
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Por Regina Ramoska

Que nós, brasileiros, paga-
mos altas somas em muitos 
impostos todo mundo já 

sabe. Mas um relatório do Banco 
Mundial (“Doing Business 2019”) 
coloca o Brasil no topo do ranking 
ao calcular a alocação de tempo 
nessa atividade: 1.958 horas no Bra-
sil contra 206 horas em 190 países 
pesquisados. Como as etapas de 
apuração são compartilhadas entre 

as esferas federal, estadual e muni-
cipal, o empresário tem de dedicar 
horas e horas para realizar os paga-
mentos de acordo com cada regra.

No sistema tributário brasileiro, 
a maior quantidade de impostos 

incide sobre o consumo de bens e 
serviços, onerando o consumidor 
final e trazendo prejuízos para o 
empresário. São os seguintes:
ICMS (Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços);
IPI (Imposto sobre Produtos Indus-
trializados);
ISS (Imposto sobre Serviços);
PIS/PASEP (Programa de Integra-
ção Social/Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público);
Cofins (Contribuição para o finan-

ISTOCKPHOTO

MERCADO

O que esperar da
reforma tributária

Propósito principal é 
desburocratizar a gestão das 

empresas e acabar com a 
guerra fiscal para estimular a 

criação de empregos
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zo de tempo, a implementação não 
será tão rápida, tendo como prazo 
de transição para o contribuinte de 
dez anos. Já para os entes federati-
vos, o menor prazo sugerido é de 15 
anos e o maior é de 50.”

Sem retorno
Daliany Kylria, da Pedão Auto Peças, em Caicó (RN), não acredita 

que a Reforma Tributária trará vantagens para as empresas de auto-
peças. Para ela, os valores pagos em tributos são descabidos e não há 
qualquer tipo de retorno, como acontece em países desenvolvidos. “É 
o caso de um profissional que adoece e depende do INSS, o que re-
cebe não é suficiente, a conta deveria ser mais justa”, pondera. Outro 
questionamento da empresária é em relação à diferença de alíquotas 
entre os Estados, que muitas vezes inviabiliza negociações. “Antes eu 
comprava de Pernambuco, se fizer isso hoje não terei lucro”, finaliza.

ciamento da Seguridade Social).
Duas propostas – a PEC 45/2019 

e a PEC 110/2019 – tramitam na Câ-
mara dos Deputados e no Senado. 
Em linhas gerais, elas propõem sim-
plificar a cobrança de tributos com a 
unificação de vários impostos. A car-
ga tributária, porém, seria mantida. O 
que muda seria a forma de cobrança, 
que passaria a ser no consumo e não 
na produção, além da redistribuição 
dos recursos arrecadados.

A PEC 45 consolida cinco tri-
butos em um: três federais (PIS, 
Cofins e IPI), um estadual (ICMS) 
e um municipal (ISS), que se trans-
formarão no IBS (Imposto sobre 
Bens e Serviços), semelhante a um 
modelo bastante utilizado mundo 
afora, o IVA (Imposto sobre Valor 
Agregado). Ele simplifica a tribu-
tação das operações rotineiras 
das indústrias, dos prestadores de 
serviços e das empresas comerciais 
de maneira geral, permitindo ao 
empresário dedicar energia ao seu 
negócio. A PEC 110/2019 acaba 
com outros quatro impostos fede-
rais (IOF, salário-educação, Cide-
-combustíveis e Pasep).

O diretor executivo da Confirp 
Consultoria Contábil, Richard Do-
mingos, acredita ser esse o melhor 
caminho para o empreendedor. 
“Os governos precisam arrecadar 
mais para equilibrar as contas e 
não há como criar mais tributos. 
O que resta é reinventar o sistema 
com uma carga tributária que supri-
rá as necessidades do Estado”, ava-
lia. Ele não acredita, no entanto, na 
redução da carga tributária. “Na 
situação atual de nossa economia, 
acreditar que os governos estão 
propensos a perder receitas é no 
mínimo questionável.”

simplificação e desburocratização 
não acontecerão de forma imediata, 
e não serão amplas, haja vista que 
o próprio Simples Nacional possui 
complexidade nos seus cálculos e 
também pelas características do sis-

Daliany, da Pedão Auto Peças

Domingos aposta na unificação 
de tributos para cobrança nos mol-
des do atual Simples Nacional, cuja 
partilha seria feita por meio de um 
comitê gestor dos recursos. “Essa 

tema atual (uma regra e milhares de 
exceções).” Todavia, Richard alerta: 
“Muita água ainda tem que passar 
por baixo dessa ponte. E, mesmo 
com a aprovação em um curto pra-

ANNY ISABELY
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Crescimento sustentável
Para o presidente do Sincope-

ças/SP, Francisco Wagner De La 
Tôrre, se as PECs 45 e 110 preva-
lecerem, haverá facilitação da 
apuração do imposto devido e eco-
nomia de horas com esse trabalho. 
“A reforma vai diminuir também 
a insegurança jurídica, porque a 
complexidade dos impostos e sua 

apuração gera diferentes interpreta-
ções. Vale destacar que o chocola-
te com recheio de biscoito tem uma 
carga tributária e o biscoito com 
recheio de chocolate tem outra 
completamente diferente, fato que 
é insano e a diferença de imposto 
é enorme de um para o outro. Por-
tanto, a atual ‘reforma’ proposta por 
essas PECs é um avanço de alguma 

SAIBA MAIS
RICHARD DOMINGOS (CONFIRP)
(11) 5078-3000
https://confirp.com.br/
FRANCISCO WAGNER DE LA TÔRRE 
(SINCOPEÇAS)
sincopecas@sincopecas.org.br
www.sincopecas.org.br

forma, mas ainda pequeno, já que 
o custo de apuração dos impostos 
devidos pelas empresas para a 
sociedade tem o vultuoso impacto 
de 1,6% do PIB.”

Como fica no segmento
No varejo de autopeças não 

deverá haver muitas mudanças, 
acredita De La Tôrre. “Para as micro 
e pequenas empresas, pouco vai 
mudar. Mas as que trabalham em re-
gime de lucro real terão um impacto 
bastante positivo com a facilitação 
na apuração dos impostos devidos 
e, consequentemente, uma econo-
mia significativa no custo de todo 
um departamento destinado para 
apuração desses impostos e, com 
isso, a segurança jurídica também 
vai melhorar.”

O presidente ressalta a impor-
tância de o varejista estar atendo e 
acompanhar não somente a reforma 
tributária, mas as demais mudanças 
previstas, como a administrativa. 
“Serão essas reformas que permi-
tirão ao país entrar em processo 
de crescimento sustentável de 
longo prazo. Se elas não vierem, 
viveremos o mesmo que ocorre 
desde o início da década de 1980, 
o chamado ‘crescimento com voo 
de galinha’, ou seja, tiro curto de 
crescimento seguido de crise, tiro 
curto, crise”, analisa.

MERCADO

É preciso simplificar
Fernando da Silva Fernandes, proprietário da Genericar Auto 

Peças, em São Gonçalo (RJ), acredita que a Reforma Tributária só trará 
benefícios se a cobrança for mais simples. “Tenho um contador para 
me auxiliar, e garanto que nem ele, com todo seu conhecimento, tem 
na ponta da língua todos os dados. Cada Estado tem uma alíquota 
diferente, além de tributos locais como a taxa de fiscalização. Já paguei 
multa por errar o código de um imposto e, mesmo com processo 
administrativo, nunca fui ressarcido”, lamenta. Para o empresário falta, 
também, fiscalização. “Abri uma filial quando o movimento cresceu e, 
atualmente, o faturamento de ambas equivale ao da matriz à época. 
Concorrer com sonegadores é desleal.”

Fernando, da Genericar Auto Peças
RAQUEL PIRES
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É inegável a importância das 
empresas familiares para a eco-
nomia do país. Dados do IBGE 

e do Sebrae mostram que 90% das 
empresas brasileiras são familiares, 
sendo responsáveis por 65% do PIB 
e pela contratação de 75% da força 
de trabalho. Mas, ao mesmo tempo 

em que promovem o desenvolvi-
mento econômico e social, essas 
organizações também sofrem com a 
mistura nem sempre azeitada do ne-
gócio com a vida privada, o que faz 
com que de cada 100 organizações 
familiares apenas 30 delas cheguem 
à segunda geração e somente cinco 

passem para a terceira.
Para ter solidez, as empresas fa-

miliares dependem essencialmente 
de dois fatores: gestão profissional 
e equilíbrio nas relações pessoais. 
Parece simples, mas poucos conse-
guem separar as questões empresa-
riais das questões familiares, o que 

VIVER EM VIVER EM 
SOCIEDADESOCIEDADE

Para manter ou buscar maior lucratividade, 
muitas empresas familiares pensam em 
incorporar um novo sócio ao negócio. A 
estratégia pode funcionar, mas requer alguns 
cuidados e disposição do fundador para 
compartilhar o comando da organização

Por Rosiane Moro
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acaba gerando não só conflitos 
pessoais como também sérios pro-
blemas financeiros para o negócio.

Geralmente as desavenças co-
meçam a aparecer quando a se-
gunda geração entra no negócio. É 
comum o fundador passar a direção 
da empresa para um filho ou paren-

te próximo sem qualquer critério 
para sua inclusão na sociedade, 
olhando para o empreendimento 
como se fosse um imóvel a ser 
herdado. A empresa é um ser vivo, 
tem sua cultura interna estabeleci-
da pelos primeiros proprietários e 
depende da cooperação dos funcio-

nários e aprovação dos clientes para 
funcionar e ter sucesso. Qualquer 
mudança nesse círculo virtuoso 
pode causar sérios danos à reputa-
ção e ao caixa da organização.

Isso acontece essencialmente 
porque o propósito da sociedade 
inicial não é o mesmo para as 

ISTOCKPHOTO
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gerações futuras. “A maioria das 
empresas familiares começa por 
interesses comuns, com forte afini-
dade entre irmãos ou cônjuges, ou 
por complementação de capacita-
ções entre os acionistas, ou seja, um 
tinha o capital e o outro a força de 
trabalho”, explica Marcos Sardas, 
conselheiro de empresas e sócio 
diretor da Exxe Consultoria Empre-
sarial. Já a segunda geração chega 
acostumada a um padrão de vida 
mais confortável e sem a mesma 
paixão e comprometimento com a 
consolidação do negócio. “A forma 
como a segunda geração se prepa-
ra do ponto de vista da formação 
acadêmica e convive socialmente 
não é igual à dos fundadores. Além 
disso, os cônjuges dos novos sócios 
têm um peso importante nas deci-
sões e isso aumenta o número de 
pessoas envolvidas e, consequen-
temente, a quantidade de confli-
tos. A família sempre cresce em 
progressão geométrica enquanto 
as empresas, em proporção aritmé-
tica”, ressalta Sardas.

Os primeiros sinais de que a 
gestão precisa ser alterada são os 
desentendimentos constantes entre 
os proprietários, a queda abrupta 
no faturamento ou até algo positi-
vo como o crescimento rápido da 
organização, que acaba exigindo 
competências e atitudes que os 
sócios fundadores não possuem. 
Detectar os fatos em fase inicial é 
fundamental para salvar a empresa 
e mantê-la atrativa para a chegada 
de um novo sócio fora do círculo fa-
miliar. A visão de um novo parceiro 
de trabalho pode trazer resultados 
importantes para o negócio, mas 
a sua chegada precisa ser muito 
bem avaliada para não gerar novos 

conflitos e prejudicar a saúde fi-
nanceira da organização. Segundo 
Sardas, um bom começo é definir 
exatamente o motivo para a entrada 
dessa pessoa na sociedade. “Pode 
ser que a necessidade seja por um 
aporte financeiro para sanar dívidas 
ou ampliar os negócios, por comple-
mentação de habilidades técnicas, 
pela diversificação das atividades 

será o papel de cada um dentro da 
empresa, atitude necessária para 
não frustrar as expectativas e gerar 
novos conflitos. Estudo realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Gover-
nança Corporativa (IBGC) e pela 
PwC mostra que grande parte das 
empresas familiares possui regras 
claras para a entrada de sócios, 
mas elas raramente incluem nor-

ou até uma forma de profissiona-
lizar a gestão para acabar com os 
conflitos familiares.”

Acordo de sócios
Independentemente do motivo 

para a inclusão do novo sócio, é 
importante definir o perfil ideal 
desse profissional e, a partir da 
consolidação da sociedade, qual 

mas para a sua atuação e sua saída.
Isso acontece porque a empresa 

geralmente recorre à formatação 
de um acordo de sócios em um 
momento de crise, quando precisa 
incorporar alguém na sociedade 
para solucionar um problema e es-
quece da dificuldade de integração 
desse profissional a um ambiente de 
trabalho já constituído. “A chegada 

10 questões a serem analisadas 
antes de incorporar novo sócio
1. Existe sintonia entre o fundador e o novo sócio em relação 
aos objetivos e perspectivas para o negócio?
2. As qualificações do novo sócio trarão benefícios para 
a empresa?
3. O novo sócio concorda com a atual cultura da empresa?
4. O sócio fundador aceita incorporar mudanças no seu 
processo de trabalho?
5. Qual será o papel de cada um na sociedade?
6. Como chegarão a um acordo quando houver embate 
de opiniões?
7. Como será a avaliação de desempenho dos sócios?
8. Como será a remuneração dos sócios?
9. Se a parceria não funcionar, como será feito o destrato?
10. Como ficará a situação dos sucessores na nova 
sociedade?
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Confiança, o diferencial
Em seus 35 anos à frente da Guaíra Car Service, em Dourados 

(MS), Antonio Inareja jamais pensou em ter um sócio fora do círculo 
familiar, apesar de já ter recebido algumas propostas de parceria. Ele 
administra a empresa com 46 funcionários junto com a filha Andrea, 
que cuida da área financeira, e o genro Luciano, responsável por 
compras. “A entrada deles na empresa não foi planejada, foi algo 
natural, mas me sinto bem em tê-los por perto”, conta. Para ele, a 
principal vantagem da empresa familiar é a confiança e a certeza de 
continuidade do negócio. Já em relação ao netos, Antonio tem dúvidas 
se seguirão os passos do avô. “Eles são pequenos ainda, mas a minha 
neta mais velha, de 17 anos, já avisou que pretende cursar medicina.”

Antonio (centro), da Guaíra Car Service

de um sócio mexe com toda a estru-
tura da empresa, e sua ambientação 
é um processo demorado e repleto 
de situações delicadas”, esclarece o 
consultor do Sebrae Felipe Chicona-
to. Por mais boa vontade e energia 
que esse profissional tenha, ele não 
pode chegar mudando todos os 
métodos de trabalho da noite para 
o dia, e precisa saber respeitar a tra-
dição e a cultura da empresa. “Além 
disso, é preciso definir a quem os 
funcionários irão se reportar, como 
serão discutidas as mudanças a 
serem implantadas e como fica a 
relação desse sócio com os outros 
familiares que já trabalham na 
empresa, mas não fazem parte da 
diretoria, já que é comum o empre-
sário ter os filhos como gerentes 
de determinados departamentos”, 
completa o consultor.

Outro ponto a ser levado em 
consideração é como o fundador 
irá se sentir ao dividir suas funções 
com outra pessoa e ver suas deci-
sões passadas serem questionadas 
ou modificadas para incorporar 
melhores práticas administrativas. 
“Ele precisa estar preparado para 
essa perda de poder e do costume 
de dar a palavra final para tudo, 
caso contrário sua atitude autoritá-
ria pode alavancar uma crise entre 
os novos sócios e virar um cabo de 
guerra dentro organização”, ressalta 
Chiconato. A gestão austera do fun-
dador também dificulta a atração de 
interessados na sociedade, já que, 
ao conhecer a empresa, o possível 
candidato percebe que não terá es-
paço suficiente para fazer os ajustes 
necessários. Por isso, o acordo de 
sócios não pode ser firmado apenas 
verbalmente, necessita estar devida-
mente documentado e ser compar-

tilhado com todos os envolvidos, 
inclusive com os familiares que não 
atuam diretamente na empresa, mas 
são herdeiros do negócio.

Transparência
É importante lembrar que com 

um novo associado a transparência 
será primordial para perenidade 
da organização. Portanto, antes de 

sair em busca de uma nova par-
ceria, comece a organizar a casa. 
“Ninguém faz uma parceria sem 
examinar os papéis da empresa. 
Por isso, se prepare para apresentar 
os demonstrativos econômicos e 
financeiros, a folha de pagamento, 
extratos bancários, dados de dívidas 
e empréstimos, sistemas de remu-
neração, capital ativo e passivo e 

WILLIAN BRAGA
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Separar profissional e pessoal
Denis Christian Barbosa, gerente da João Negrão Serviços e Peças, 

de Anápolis (GO), trabalha há oito anos junto com a mãe Carmelita 
e o padrasto João Aparecido de Souza Nobre, fundador da empresa. 
Para ele, contribuir com o negócio da família é gratificante porque é 
possível ver o retorno do próprio esforço na evolução do empreen-
dimento. “Por outro lado, é preciso manter um certo distanciamento 
e tentar não levar os conflitos do ambiente profissional para o lado 
pessoal”, destaca. Também é importante ter jogo de cintura e saber o 
momento certo para trazer inovações nos métodos de trabalho. “Aqui 
temos total liberdade para trazer sugestões de melhorias, mas sabe-
mos que a palavra final será sempre a do fundador.”

Denis (dir.) , da João Negrão Serviços e Peças

todos os relatórios que mostrem o 
desempenho da organização. Se 
essa atitude já for um problema 
para o fundador, é bom repensar 
se está realmente preparado para 
dividir as responsabilidades com 
um desconhecido”, questiona 
Thomas Michael Lanz, consultor e 
especialista em governança, suces-
são empresarial e conflitos.

Vale destacar que o dinheiro é o 
ponto mais sensível de toda socie-
dade. É por ele que os sócios, sejam 
familiares ou não, brigam e muitas 
sociedades se desfazem. “Toda 
empresa é formada por dois elemen-
tos: o homem e o dinheiro. Sem o 
primeiro a empresa não existe e sem 
o segundo a empresa não funciona. 
A convivência entre ambos pode ser 

pacífica ou destrutiva, vai depender 
de como as pessoas envolvidas li-
dam com as situações do dia a dia. 
Portanto, lembre-se que ter um só-
cio significa prestar contas porque o 
dinheiro não pertence mais apenas 
à família”, adverte Lanz.

Conselhos
Se diante de tantos detalhes in-

corporar um novo sócio na empresa 
não for mais uma alternativa viável, 
é possível contornar os problemas 
de gestão com a contratação de um 
conselheiro, ou seja, uma pessoa 
específica que irá ajudar na toma-
da de decisões, no fortalecimento 
da administração e na expansão 
do empreendimento. Existem três 
tipos de conselhos empresariais, o 
familiar, o administrativo e o con-
sultivo. Cada um tem uma função 
diferente. Como o próprio nome 
diz, o conselho familiar é composto 
somente por membros da família 
e busca solucionar problemas re-
lativos a pessoas, como formação 
da diretoria da empresa, divisão 
de lucros, remuneração dos acio-
nistas e compra e venda de ativos. 
O conselho administrativo atua na 
gestão do negócio, analisando os 
resultados e propondo melhores 
práticas de trabalho. Já o conselho 
consultivo tem uma função mais 
ampla ao analisar as oportunidades 
de mercado, as necessidades de ino-
vação, os ajustes administrativos e 
financeiros, a existência de riscos, o 
desenvolvimento de novos negócios 
e a ampliação dos resultados.

“Os conselhos consultivos são 
importantes porque trazem uma 
visão de fora do negócio, com 
isenção e totalmente focados na 
preservação da cultura, da saúde 

DIVULGAÇÃO

 



revista pellegrino28
P

MATÉRIA DE CAPA

financeira e da perenidade da 
empresa, além de substituírem a 
necessidade de contratação de 
um gerente especificamente para 
essa atividade ou de inclusão de 
um novo sócio”, comenta Marcos 
Sardas. Os conselheiros são pessoas 
físicas autônomas e devidamente 
remuneradas para essa atividade. 
Para sua escolha é necessário que a 

O trabalho de um conselheiro 
independente é diferente do de um 
consultor. O conselheiro atua dire-
tamente na gestão da empresa, tem 
poder de decisão e em organizações 
mais formais até poder de voto. Já o 
consultor tem um trabalho mais ope-
racional, voltado para resolver pro-
blemas pontuais, como por exemplo 
uma melhor gestão de estoque.

tando os conflitos entre os sócios”, 
aponta Marcos Sardas. Também 
pode existir o receio de vazamento 
de informações, mas esse profis-
sional trabalha com contrato de 
confidencialidade e dificilmente 
pega como cliente empresas do 
mesmo segmento de atuação. Ou-
tra característica importante é que, 
por não depender financeiramente 
da remuneração recebida como 
conselheiro, não existe qualquer 
benefício próprio com as decisões 
a serem tomadas, aumentando seu 
grau de confiança.

Além de ter ótimas habilidades 
técnicas, o conselheiro precisa ser 
uma pessoa isenta em relação aos 
membros da família. “Com medo 
de expor os problemas a um pro-
fissional de fora e que geralmente 
atua como conselheiro em outras 
organizações, algumas empresas 
optam por contratar amigos ou 
conhecidos, o que acaba aumen-

empresa primeiro identifique o moti-
vo da sua contratação. “Pode ser um 
profissional com visão de negócio 
para focar em expansões de médio 
e longo prazos, um especialista em 
assuntos financeiros para organizar 
as contas, alguém com conhecimen-
to em assuntos fiscais e tributários 
ou em tecnologia para promover 
inovações”, completa Sardas.

5 passos para planejar a sucessão
1. Alinhe os interesses do proprietário: membros da 
família devem definir como será a incorporação de novos 
familiares, a contratação de executivos e a entrada de 
novos sócios.
2. Profissionalize a gestão: para ocupar liderança, 
candidato deve ter determinadas habilidades e formação 
específica para a atividade a ser exercida.
3. Dê oportunidade a candidatos internos: funcionários 
com muito tempo de casa podem ser boa opção para 
comandar os negócios.
4. Busque profissionais externos: independentemente das 
opções internas, candidatos externos podem incorporar 
ao negócio conhecimento e experiência de outros setores.
5. Prepare seu sucessor: nem sempre um candidato ao 
cargo, familiar ou não, está pronto. É possível prepará-
lo ao longo do tempo para assumir o posto.

SAIBA MAIS
MARCOS SARDAS (EXXE CONSULTORIA 
EMPRESARIAL)
(11) 3758-1861
contato@exxe.com.br
www.exxe.com.br
FELIPE CHICONATO (SEBRAE/SP)
0800-5700800
www.sebraesp.com.br
THOMAS MICHAEL LANZ (THOMAS LANZ 
CONSULTORES)
(11) 99182-6369
tlanz.consultores@gmail.com
www.thomaslanzconsultores.com.br
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Por Erick Penna

Se eu pedir para algumas pesso-
as escreverem um livro, uma 
boa parte delas poderia dizer 

que seria quase impossível. Agora, 
se eu pedir para elas escreverem 
uma folha ou uma página por 
semana, provavelmente elas con-
cordariam mais facilmente. E, sem 
perceber, após um período, o livro 
estará quase todo escrito. Assim é 
também com nossas metas, precisa-
mos dividi-las, pois, fracionando-as, 
o alvo não parecerá tão distante.

Isso é válido, ainda, para aquele 
cliente que considera o produto ou 
serviço de um profissional ou em-
presa muito caro. A solução, nesse 
caso, pode ser transformar o preço 
por dia, por pessoa ou até por hora.

Imagine a seguinte cena que 
ilustra a correta utilização dessa 
técnica: um vendedor chegou para 
oferecer uma capacitação para uma 
determinada empresa. Quando 
ele informou que o preço era R$ 
3.000,00, o cliente quase caiu da 
cadeira e disse que não compraria. 
Mas ele fez uso desta técnica e, 
percebendo a objeção, no mes-
mo instante, disparou a seguinte 
pergunta: “Seu funcionário não 
merece R$ 1,00 de investimento?”. 
E, percebendo que o cliente ficou 
intrigado e interessado nesse racio-
cínio, continuou: “Vamos fazer esse 
cálculo juntos. São aproximada-

mente 100 pessoas que participarão 
do treinamento. Se dividirmos esses 
R$ 3.000,00 por 100 pessoas, chega-
remos a R$ 30,00 por pessoa. Como 
temos 30 dias no mês, se dividirmos 
30 reais pelos 30 dias, encontrare-
mos o valor de 1 real investido por 
funcionário, por dia, somente neste 
mês. Logo em seguida, entregou o 
contrato preenchido, a caneta para 
o cliente assinar e arrebatou com a 
afirmação: “Tenho certeza de que 
sua equipe merece um investimento 
de R$ 1,00”. E o cliente assinou o 
contrato na mesma hora.

Propagandas de consórcios de 
veículos fazem uso dessa técnica, 
mostrando valores aos consumi-
dores em torno de R$ 8,00 por dia.

É comum ocorrer também um 
questionamento do tipo a seguir, 
utilizado por planos de saúde: 
“A saúde de seu filho merece um 
investimento diário de R$ 3,99?”. 
Isso colabora muito para chamar 
a atenção justamente por conta 
dos valores fracionados, que ficam 
parecendo menores quando com-
parados ao valor total.

É evidente que um genuíno 
campeão de vendas jamais utilizará 
essa técnica para ludibriar o cliente, 
mas, sim, mostrar que um valor que 
parece ser caro pode se tornar viável 
olhando por outro ângulo.

Muitas vezes, o problema apare-
ce bem antes da entrevista de ven-
das, ou seja, na hora de agendar a 

reunião com o cliente. Por exemplo: 
ao tentar marcar com o responsável 
da empresa ou profissional, às 10h 
ou 11h, você percebe que não con-
segue. Sabe por qual motivo? Por-
que, no subconsciente do cliente, a 
reunião vai durar uma hora, ou seja, 
se começa às 11h só deve acabar às 
12h e este tempo todo ele não tem. 
Consequentemente, ele não agenda 
a reunião.

Será mais produtivo procurar 
marcar encontros ou reuniões de 
negócios em hora fracionada, ou 
seja, 10h40 ou 11h45, por exem-
plo, pois, na cabeça do cliente, 
implicará que ele só utilizará 20 ou 
15 minutos, respectivamente, do 
tempo dele. Dessa forma, conseguir 
agendar o encontro tão desejado 
terá as chances aumentadas de 
forma exponencial.

Promovendo modificações na 
abordagem ao cliente utilizando as 
técnicas de fração, certamente os 
resultados positivos surgirão.

Erik Penna é palestrante 
motivacional, especialista em 
vendas, consultor e autor de 
cinco livros, dentre os quais, 
“A Divertida Arte de Vender”, 
“Motivação Nota 10” e “21 
soluções para potencializar seu 
negócio”.
www.erikpenna.com.br

Um grande campeão 
de vendas sabe usar 
a técnica da fração
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Destacamos aqui as 
novidades trazidas por 
ZF, Bosch, Schaeffler, 
Autho Mix e Tecfil. 
Esses lançamentos 
integram um portfólio 
com nada menos que 
cerca de 50.000 itens

LANÇAMENTOS 2020
Por Paulo Carneiro

Movido pela inovação, o 
mercado de autopeças se 
agita neste início de ano 

com lançamentos baseados em pes-
quisas para a melhoria da qualidade 
e antecipação de tendências. Nessa 
movimentação, o varejista deve 

se preparar para atrair clientes em 
busca de produtos que podem variar 
desde simples acessório ou sistema 
de som a um robusto kit embreagem. 
No mesmo embalo, os principais fa-
bricantes estão prontos para oferecer 
informações técnicas, recebendo de 
volta respostas que contribuem para 
o aperfeiçoamento das aplicações.

GIRO NO MERCADO

MOA
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De acordo com o gerente sênior 
de desenvolvimento de produtos 
da ZF Aftermarket, Tales Miranda, a 
empresa está empenhada na amplia-
ção da cobertura de frota em mais 
de 30 linhas de produtos das marcas 
ZF, Sachs, Lemförder e TRW. “No 
ano passado, foram lançados mais 
de mil itens e, neste ano, já temos 
mapeados mais de 800, tanto para 
a linha leve quanto para a pesada e 
fora de estrada.” Segundo Miranda, o 
diferencial está não só na qualidade 
como também na garantia oferecida 

aplicações. “Vale destacar também 
a nova linha de bombas de direção, 
sendo as leves da marca TRW, e as 
pesadas da marca ZF.

Nessa direção, ele anuncia a 
chegada da suspensão Lemförder 
para veículos importados, para a 
qual foi desenvolvido um programa 
especial junto às plantas da empresa 
na Europa. “Vimos que havia aqui 
uma demanda por estes produtos, 
que são originais Lemförder (a 
marca da coruja).”

Ainda segundo o gerente sênior, 
os distribuidores e varejistas têm um 
papel importante na divulgação de 
novos produtos, já que levam as 
informações diretamente ao con-
sumidor final. “Além dos nossos 
informativos, catálogos, campanhas 
de marketing e ações promocio-
nais, os distribuidores, varejistas e 
reparadores são grandes aliados 
na tarefa de repercutir as novas 
tecnologias.” Segundo ele, também 
os reparadores desempenham um 
papel relevante ao darem feedback 
para o aperfeiçoamento das peças.

pela marca. “Antes de colocar à ven-
da, a empresa investe em desenvolvi-
mento e faz testes em bancada ou no 
veículo até que os componentes se-
jam aprovados com total segurança”, 
afirma. “É importante reforçar que 
nossa referência de especificação é 
o equipamento original, mesmo que 
seja uma peça de reposição.”

Na cesta de novidades, Miranda 
destaca os amortecedores TRW 
que, segundo ele, possuem alta 
qualidade, embalagem diferencia-
da e cobertura para as principais 
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e nas filiais. “Sabemos que, dessa 
maneira, os itens chegam à ponta 
da cadeia automotiva, ou seja, nas 
lojas e oficinas.” Já os reparadores, 
segundo ela, têm o papel de decidir 
qual peça será aplicada nos carros 
que entram na oficina. “É importan-
te que todos estejam informados e 
atualizados sobre as soluções dispo-
níveis no mercado”, declara.

O investimento em qualidade 
e tecnologia também faz parte da 
história da Bosch, que disponibiliza 
um portfólio completo para o after-
market com foco na ampliação da 
cobertura da frota. De acordo com 
a responsável pela área de Trade 
Marketing da divisão Automotive 
Aftermarket da Bosch Brasil, Vivia-
ne Vedovatto, a meta é expandir 
diversas linhas de produtos, como 
as famílias de filtros, pastilhas de 
freio tradicional e premium, além 
de injeção e ignição, palhetas, velas 
e linha diesel.

“Os lançamentos são expan-
sões de portfólio que chegam ao 
mercado com toda a qualidade e 
tecnologia Bosch, além da garantia 
de um produto original.” Viviane 
destaca a nova linha de palhetas 
Aerofit, que, segundo ela, oferecem 
maior durabilidade e performance 
de limpeza, trazendo o diferencial 
do Double Lock, tecnologia que 

proporciona uma instalação mais 
segura. “Em constante evolução, 
dentro do programa Aerofit, foi 
lançada a Aerofit SD, com a mesma 
qualidade da nova geração e, ainda, 
com conexões especiais para am-
pliar a cobertura de aplicação com 
melhor custo-benefício.” Na linha 
de serviços, a profissional coloca 
entre os destaques o lançamento do 
programa de fidelidade eXtra, que, 
em sua opinião, é uma iniciativa 
exclusiva e pioneira no país entre os 
fabricantes de autopeças. “Trata-se 
de um sistema de pontuação sim-
ples e transparente desenvolvido 
para oficinas de veículos leves e 
pesados, que pode ser acessado em 
nosso site (www.programa-extra.
com.br).”

Segundo ela, a Bosch leva em 
alta conta a colaboração dos dis-
tribuidores por ocasião dos lança-
mentos, a fim de garantir a dispo-
nibilidade do produto na matriz 

GIRO NO MERCADO
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Detentora das marcas LuK, INA e 
FAG, a Schaeffler promete para este 
ano uma forte ampliação do portfó-
lio bem como uma atenção especial 
às demandas do aftermarket. “Entre 
outros lançamentos, destacamos 
as juntas homocinéticas, bieletas, 
pivôs, bandejas, terminais e barras 
de direção (FAG); rolamentos de 
rodas; produtos para motores (INA), 
entre os quais polias, tensores e 
correias, kits de distribuição para 
sistemas primário e acessórios, bom-
bas de água; e ainda produtos para 
os sistemas de transmissão (LuK)”, 
afirma o gerente de Assistência 
Técnica & Produto Aftermarket Au-
tomotivo, Thiago Martins. Segundo 
ele, a Schaeffler oferece soluções 
completas para um reparo profis-

comerciais por meio da integração 
entre ações de comunicação com 
as ferramentas dos mesmos, tais 
como catálogos, lojas de e-com-
merce, portal de clientes, e-mails 
marketing e divulgação direta por 
telefone, aplicativos de mensagens 
e presencialmente com a equipe de 
pós-vendas.”

Já com os reparadores, segundo 
ele, a sinergia se dá por meio da 
atualização técnica constante para 
a aplicação das peças e reparo 
com sucesso. “São formadores de 
opinião e por isso fundamentais na 
promoção da marca e na entrega 
da qualidade Schaeffler em cada 
indicação de produto nas oficinas 
mecânicas e centros automotivos 
de todo o país.”

sional com a qualidade original de 
fábrica. “Todos os componentes 
estão otimizados para trabalharem 
juntos e permitirem uma substitui-
ção rápida e profissional.”

Segundo Martins, a parceria com 
a cadeia do aftermarket é muito 
importante para a empresa. “Nossa 
rede de distribuidores e as lojas de 
autopeças podem colaborar com 
a comunicação de nossos lança-
mentos de produtos ao cadastrá-los 
rapidamente, divulgando aos seus 
clientes e confirmando a demanda 
pela aplicação dos itens na frota 
circulante de sua região”, diz. 
“Além disso, a efetividade da con-
solidação dos novos produtos no 
mercado depende, especialmente 
da cooperação de nossos parceiros 

SCHAEFFLER
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De acordo com o gestor de pro-
dutos da Autho Mix, Evandro Baía, 
a marca está em perfeita sintonia 
com o mercado, anunciando uma 
programação focada na excelência, 
com qualidade original e tecnologia 
avançada. “Iniciamos o ano com o 
lançamento de três linhas de produ-
tos: Kit Distribuição, Metal Borracha 
(Buchas e Coxins) e Bomba D'água, 
mas isso é só o começo”, diz. "Te-
mos ainda mais duas linhas em es-
tudo, com previsão de lançamento 
até junho, mas por enquanto não 
posso adiantar detalhes.”

Segundo Evandro, “a Autho Mix 
oferece à reposição produtos que 
preservam o padrão das peças origi-
nais a um preço competitivo”. Para 
ele, os diferenciais são a alta qua-
lidade e a obediência às rigorosas 
normas brasileiras, como ISO9001. 
“Além disso, o vasto portfólio, 
disponível na Pellegrino, cobre as 
principais aplicações, trazendo ao 
cliente o melhor custo x benefício.”

Em sua opinião, a Pellegri-
no e os varejistas são parceiros 
fundamentais, pois informam os 
clientes quanto à importância de 
só adquirir peças de procedência 
e de alta qualidade. “Além disso, 
eles podem informar também 
sobre os ganhos obtidos quando 
essa compra é feita por um preço 
justo, com conceito consolidado 
em 15 anos de mercado”, finaliza.

GIRO NO MERCADO
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Uma grande novidade em 2020 
é a inclusão dos itens Tecfil no 
portfólio da Pellegrino. A fabricante 
de filtros automotivos, presente no 
mercado há mais de 67 anos, dá 
prosseguimento à sua estratégia 
para oferecer novidades ao merca-
do, complementando o trabalho já 
iniciado. “Foram mais de 330 novos 
filtros para o setor de reposição no 
ano passado, com aplicações varia-
das que abrangem os segmentos de 
motocicletas, automóveis, ônibus, 
caminhões e máquinas agrícolas e 
construção civil”, afirma o gerente 
de marketing e novos produtos da 
Tecfil, Plínio Fazol. “Essa ação foi 
um marco no mercado brasileiro, 
com destaque para o filtro DSF0204, 
aplicado na linha de sistema de 
freios para aplicações pesadas, que 
filtra e desumidifica o ar utilizado na 
frenagem, além de ter função extra 
de separação de óleo, evitando a 
contaminação do sistema.”

De acordo com Fazol, a Tecfil 

prepara o lançamento de novas 
famílias de filtros com quantidade 
ainda superior aos já lançados, tam-
bém contemplando os segmentos 
leves, pesados, motos e agrícola. 
“Todos os filtros são desenvol-
vidos dentro das especificações 
estipuladas pelas montadoras”, diz. 
“Nós nos preocupamos sempre em 
oferecer produtos que superem as 
expectativas dos consumidores com 
maior durabilidade e eficiência.”

Para o gerente, a empresa conta 
com a parceria dos distribuidores e 
varejistas para que as informações 
possam ser encaminhadas aos apli-
cadores e usuários finais e garanta 
a todos o acesso ao produto certo 
para suas necessidades. “Para tan-
to, disponibilizamos uma série de 
materiais técnicos e informativos 
sobre os produtos e nos colocamos 
à disposição do cliente.”
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HORIZONTAIS
Utilizado para bombear água de poços
Que ocorre de maneira morosa
Terreno pantanoso, lamacento
Expressa a duração da vida
Linha que delimita dois países, estados ou cidades
Quem a tiver ganha a eleição
Precioso, invulgar
Terceira nota da escala diatônica de dó maior
Direção em que uma embarcação navega
Excesso de palavras ao tentar explicar uma questão
Área marítima com instalação para atracamento de barcos
...e rolar
Saliências (sing.) na borda de uma engrenagem
Doença (plural) transmitida a seres humanos por animais
Movimentação de veículos em uma rua
Interjeição que indica espanto, admiração ou surpresa

VERTICAIS
Circuito asfaltado destinado a corridas de automóveis
O oposto de trecho de via que está decadente
Arauto, o enviado a cumprir uma missão
É perigoso seguir na banguela ... abaixo
Movimentar os braços para flutuar e se deslocar sobre a água
Veículo motorizado para transporte de pessoas
Aquele que pinta e borda em aparelho de trapézio
O contrário de tomar
Aparelho voador controlado à distância
Termo usado por quem fala de si mesmo
Meta almejada
Deus romano da guerra; homem guerreiro
Meio mais em conta de se satisfazer saboreando carnes
Ficaram ... com a vitória do seu time
Contrações faciais que demonstram contentamento (plural)
A Lua
Calcário em forma de bastão para escrever num quadro-negro

CRUZADAS

1.
5.
7.
8.

10.
11.
13.
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25.
26.
28.
29.

2.
3.
4.
5.
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9.

12.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
24.
25.
27.

VALE UM BRINDE ESPECIAL
Os 50 primeiros que responderem corretamente as cruzadas em nosso site ganharão brinde especial. 
Acesse www.pellegrino.com.br/revista
Atenção: preencha seus dados corretamente para que o brinde chegue a suas mãos.
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