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Marca, o espelho
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BEM PLANEJADO
é a garantia de que tudo vai correr direitinho
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O

ano mais turbulento da
atualidade chegou ao fim
e, com certeza, ficará registrado na memória da maioria
das empresas. Diante de tantas incertezas, o segmento de autopeças
é um dos poucos com motivos de
sobra para comemorar. Afinal, entre
tantos setores altamente impactados pela pandemia, o aftermarket
automotivo passou muito bem.
Primeiro, pela oportunidade única
de continuar a trabalhar enquanto
muitos fechavam as portas. Segundo, porque sempre caminha na contramão da crise: quando as vendas
de veículos novos caem, o mercado
de usados aquece e aumentam as
oportunidades de negócios.
Na prática, isso significa que
todos irão entrar em 2021 bem estruturados em termos de perspectivas
e saúde financeira, o que torna esse
período ideal para planejar os rumos
de mais um ano de trabalho. Organi-

zar a casa renova as energias, alinha
os objetivos e revela possibilidades
de crescimento e de investimentos
mais certeiros. É o momento de
rever o que deu certo e avaliar o
que necessita ser reestruturado para
tornar a sua empresa uma referência
em qualidade, ética e produtividade.
Mesmo com o desempenho
positivo, é importante ter consciência de que o novo ano não será de
calmaria. Os primeiros meses serão
decisivos para muitos setores que
ainda lutam para sobreviver e com
o endividamento dos governos por
conta dos auxílios às empresas e
à população, somado à queda na
arrecadação de impostos, podemos
esperar por um panorama econômico complicado e possíveis mudanças na tributação. Situações que
precisam constar do planejamento
e da gestão de custos das empresas.
Ter essas situações no radar
é importante, mas nada de fazer
projeções pessimistas. As crises
são passageiras, governos vêm e
vão, e o aprendizado durante 2020
serviu para comprovar o quanto

somos resilientes e criativos. Muitos dos ajustes feitos em cima da
hora já eram necessários, como o
corte de custos e o investimento
em tecnologia. A pandemia também nos ensinou que é mais fácil
caminhar acompanhado. Quando
tudo parecia perdido, informações
vindas de fora, principalmente das
redes associativistas e associações
de classe, ajudaram as empresas a
se adaptarem à nova realidade de
forma rápida e eficiente.
A Pellegrino, em conjunto com
a Rede PitStop, orgulha-se de ter
feito parte desse movimento. Ficar
de braços cruzados nunca foi uma
opção para nós e auxiliar os clientes a passarem por esse período
tão emblemático da nossa história
com mais tranquilidade e segurança
apenas ratifica a importância de
trabalharmos cada vez mais perto
e unidos. Terminamos o ano mais
fortes e preparados para as intempéries. Seja bem-vindo, 2021!
Boas festas e um novo ano de
paz e harmonia para todos!
P
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VALORES E POLÍTICAS – Parceria: Estreitar o
relacionamento com clientes, respeitando seu mercado
e reconhecendo a importância dos fornecedores e
representantes para o sucesso do negócio.
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ENTREVISTA

SCHAEFFLER

Lado a lado com a inovação
Rubens Campos, vice-presidente sênior de Aftermarket
Automotivo da Schaeffler América do Sul, mostra como a
empresa superou as incertezas da pandemia e manteve o
foco na busca pela inovação e relacionamento com o cliente
Por Rosiane Moro

REVISTA PELLEGRINO Como a

Schaeffler enfrentou os desafios
impostos pela pandemia?
RUBENS CAMPOS Nosso foco foi
garantir a segurança dos funcionários e manter a proximidade com os
clientes. Para isso, reforçamos nossas ações digitais com treinamentos
online, lives em redes sociais com
conteúdo técnico, participação em
eventos online, presença nas redes
sociais, lançamento de vídeos técnicos e focados em negócios, entre
outras ações para entregar conteúdo relevante aos nossos clientes.
RP Entre os segmentos de atuação

da Schaeffler, qual apresentou o
melhor desempenho em 2020?
CAMPOS Schaeffler é uma empresa
global presente no Brasil há mais
de 60 anos e com um bom mix de
negócios, o que ajuda a equilibrar
sua performance. O aftermarket
automotivo tradicionalmente é
muito forte, assim como as nossas
marcas LuK, INA e FAG, e, apesar de
sofrermos forte impacto no começo
da pandemia, conseguimos superar
e alcançar o resultado esperado
para o ano.
RP Quais foram as principais ações
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correias, bombas de água e kits de
distribuição para sistemas primários
e acessórios, além de produtos para
os sistemas de transmissão (LuK:
Volante Bi-massa - DMF), GearBox,
embreagens MTA (Dualogic e I-
Motion) e cilindros hidráulicos de
embreagem.

desenvolvidas para a formação e capacitação dos reparadores em 2020?
CAMPOS Pensando na formação
dos nossos clientes, uma das prioridades da Schaeffler, lançamos a
campanha Super Dicas para Super
Mecânicos, uma série de vídeos
com orientações para os profissionais aprimorarem os conhecimentos e esclarecerem dúvidas. Sabemos que é nossa responsabilidade
manter a rede treinada e atualizada,
especialmente em uma ocasião
como essa. Essa campanha vem
reforçar as ações já realizadas com o
canal REPXPERT, plataforma que reúne em um só lugar as informações
técnicas sobre os produtos LuK, INA
e FAG. Também transformamos o
nosso centro de treinamento, em
Sorocaba, em um grande estúdio
para a realização de lives e palestras
pelos técnicos da empresa.

lançou uma solução exclusiva de
reparo de dupla embreagem para
o mercado de reposição. Como
funciona esse sistema?
CAMPOS O LuK RepSet 2CT é uma
solução completa de reparo, além
da própria embreagem dupla, que
contém todos os componentes
necessários, como atuadores com
rolamento, tubo guia, anéis e parafusos de fixação para a substituição
completa do sistema de embreagem,
garantindo assim a qualidade do
serviço realizado. Além disso, todas
as peças, sem exceção, são de qualidade OE, as quais foram projetadas
e confeccionadas para funcionarem
perfeitamente em conjunto.

RP Quais foram os principais lança-

RP Qual a importância de disponibi-

mentos da empresa em 2020?
CAMPOS Esse ano o reparador
contou com a ampliação do nosso
portfólio com os novos sistemas de
suspensão e direção (FAG), como
homocinéticas, bieletas, pivôs, bandejas, terminais, barras de direção
e rolamentos de rodas. Também
lançamos produtos para motores
(INA), entre eles polias, tensores e

lizar cada vez mais opções de reparo para o mercado independente?
CAMPOS Nós prezamos em oferecer
ao mercado independente soluções
e opções para garantir um reparo
profissional com qualidade, livre de
retrabalhos e com suporte técnico
necessário, visto que a substituição
de uma embreagem dupla não
pode ser comparada a uma embre-

RP Recentemente, a Schaeffler

revista pellegrino

RP Como funciona a tecnologia

Space Drive voltada para os veículos
autônomos?

O
AÇÃ

ffler no desenvolvimento de veículos movidos a hidrogênio?
CAMPOS Na corrida pela mobilidade sustentável, a indústria automotiva trilhou diversos caminhos. Uma
das tecnologias mais interessantes
é a célula a combustível, conceito
ainda não implantado, mas no qual
vários fabricantes estão apostando.
A Schaeffler reconhece o enorme
potencial da tecnologia do hidrogênio como a transportadora de
energia do futuro. É por isso que
está desenvolvendo componentes-
chave para células de combustível
e núcleos de placas bipolares,
colocando em prática nossa vasta
experiência em tecnologia de materiais, modelagem e acabamento
de superfície.
Outro campo ainda a ser explorado
é o dos sistemas de armazenamento híbridos, que combinam bateria
e hidrogênio, e que pode ser uma
solução para alcançar autonomia
em automóveis de passageiros.

Líder global dos setores automotivo e industrial,
o Grupo Schaeffler tem impulsionado a
mobilidade por mais de 60 anos. Com cerca
de 84 mil funcionários e considerada uma das
maiores empresas familiares do mundo, produz
componentes e sistemas de alta precisão para
aplicações de trem de força e chassis, bem
como soluções de rolamentos e deslizantes para
aplicações industriais.
Em 2019, a companhia realizou
aproximadamente 2.400 pedidos de patentes,
recebendo a chancela de a segunda empresa mais
inovadora da Alemanha pelo DPMA (Escritório
Alemão de Patentes e Marcas).
Mais informações:
https://www.schaeffler.com.br/

CAMPOS Com o Space Drive, os veículos autônomos não precisam de
volante nem de pedais para a aceleração e frenagem. Esses sistemas de
controle mecânico são substituídos
por sistemas completamente eletrônicos e 100% confiáveis. Essa nova
tecnologia está sendo desenvolvida
pela joint venture Schaeffler Paravan Technology, parceria firmada
em 2018 para desenvolver soluções
ideais para o futuro. A gente pode
dizer, com toda certeza, que a
Schaeffler está no caminho certo
para se tornar uma integradora líder
de sistemas de chassis.

ULG

RP Qual o envolvimento da Schae-

RAIO-X

DIV

agem convencional em termos de
complexidade. Além disso, completamos essa solução de reparo
com um programa de treinamento
abrangente, utilizando profissionais
qualificados, brochuras técnicas,
bem como vídeos sobre a remoção
e instalação da embreagem dupla.

Rubens Campos

RP Quais são as principais práticas
sustentáveis implementadas pela
Schaeffler no momento?
CAMPOS A Schaeffler fornece
produtos e tecnologias que tornam
a mobilidade e os equipamentos industriais mais ecológicos e
eficientes. Como uma empresa
líder em tecnologia, também está
comprometida em criar processos
com a maior eficiência possível em
termos de energia, cuidado com o
meio ambiente e recursos. Para isso,
conta com um processo de melhoria contínua para todos os processos
ambientais e energéticos.

P
dezembro 2020-janeiro 2021
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Vanio, da Top Diesel, em pé, ao centro e no destaque

Olho do dono
Em 10 anos, Vanio Bilk transformou a Top Diesel em referência em
mecânica diesel. Receita de sucesso regada a sonho e muito trabalho
Por Rosiane Moro

O

desejo de Vanio Bilk sempre foi empreender. Trabalhando há 20 anos como
mecânico de motores a diesel
entre as cidades catarinenses de
Ituporanga, Rio do Sul e Blumenau, o profissional não encontrava
espaço para colocar suas sugestões
de melhoria em prática. A ideia de
ter um negócio próprio ficou guardada por muitos anos até surgir a
oportunidade, em 2010, de obter um
empréstimo no BNDES com a ajuda
de um amigo. Assim nasceu a Top
Diesel, estrategicamente instalada
às margens da movimentada BR470, rodovia que liga Navegantes
(SC) a Camaquã (RS).
Experiente e muito conhecido
na região, Vanio conseguiu atrair
uma boa clientela para a empresa
logo no início da operação, e o
crescimento espontâneo foi con-

sequência de muita dedicação e
trabalho. “Nesse momento, a gente
percebe o quanto a nossa visão de
funcionário é estreita. Tudo parece
muito simples, fácil de fazer, mas
quando passa para o outro lado
morde a língua porque é muita
responsabilidade, tem muito trabalho envolvido e problemas para
resolver”, observa.
Com 30 funcionários, a Top
Diesel atua na reparação de injeção eletrônica, bombas e bicos
injetores de caminhões, tratores,
motores agrícolas e estacionários,
além do serviço de remapeamento,
o grande diferencial da empresa.
“Costumo dizer que aqui brincamos de engenheiro porque fazemos
a mudança de torque dos veículos
para atender às necessidades de
atuação dos clientes, uma vez
que todos os caminhões saem de
fábrica iguais, mas um vai transportar colchão enquanto o outro

carrega minérios”, conta Vanio.
Outro braço de atuação da Top
Diesel é a reparação de direção
hidráulica para picapes e utilitários,
uma necessidade que o proprietário
detectou na região ao perceber que
grande parte das famílias possuía
uma caminhonete em casa.
Expansão
Segundo Vanio, atualmente a
Top Diesel enfrenta um problema
muito bom: a necessidade de expansão. “Estou buscando um novo
local porque nosso espaço não comporta mais a quantidade de clientes
que precisamos atender, mas é algo
a ser feito com calma e na hora
oportuna.” O foco do empresário
no momento está na qualificação
dos profissionais, uma vez que
ele prefere contratar pessoas sem
experiência e investir na formação
para ter a garantia da qualidade dos
serviços prestados.
P
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MARCA, O DNA DA EMPRESA
Ela é muito mais do que o
nome do negócio: trata-se de
um ativo valioso que conecta
o cliente ao produto
Por Regina Ramoska

Q

uem assistiu ao filme
“Fome de Poder” (“The
Founder”, disponível na
Netflix), que conta como os irmãos
McDonald perderam o maior negócio de fast food da história, talvez

não tenha mais o mesmo prazer em
comer dois hambúrgueres, alface,
queijo, molho especial, cebola e
picles num pão com gergelim. Sem
trocadilhos, é difícil engolir a postura de Ray Kroc, um vendedor falido
de máquinas de milkshake que, por
meio de diversas artimanhas, acaba
arrebatando o negócio e transformando a rede numa potência. Um
dos momentos mais impactantes
do longa é quando, por meio de
uma tacada jurídica, Ray registra a

marca McDonalds’s e obriga os fundadores da famosa grife de lanches
a abrirem mão não só do nome da
empresa, mas da logomarca em
amarelo e vermelho.
Sobram exemplos de disputa por
marcas, muitas envolvendo peixes
grandes como a Apple, que só conseguiu registrar o nome Iphone em
nosso país após um acordo com a
Gradiente, que já o havia feito. Se
você pretende seguir alimentando
e expandindo o seu negócio, é bom

ISTOCKPHOTO
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considerar em fazer o registro da
marca, que protege o detentor de
cópias e uso indevido. No Brasil,
esse registro é protocolado junto ao
Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), órgão do governo
federal, e tem validade de 10 anos,
podendo ser renovado. O custo
fica entre R$ 440 e R$ 1.100, valor
irrisório diante dos benefícios e
segurança que traz para o negócio.
Afinal, criar empatia e reconhecimento dá um trabalhão danado, e
ninguém quer que todo esse empenho role ladeira abaixo ou caia nas
mãos de outrem. “Tenha sua marca
e identidade visual atreladas ao seu
CNPJ e livre de usos irresponsáveis
e até criminosos. Hoje em dia, é
espantosamente fácil copiar uma
empresa, se passar por ela e até praticar falcatruas pela internet”, ensina
a consultora Júlia Lima, da Speaking
Enterprises, acrescentando a importância de registrar, também, os
domínios online que se referem ao
nome da marca e suas variações
(.com, .net etc.). “Considere, também, que todo o investimento feito
no seu negócio está ligado a esta
marca, que também vale – e muito
–, se um dia você quiser receber
investimentos, internacionalizar ou
até vender a empresa.”
Profissionalize
Que nome vem à sua cabeça ao
procurar lâmina de barbear? Fita
adesiva? Macarrão instantâneo?
Quando uma marca se torna sinônimo de produto – Gillette, Durex e
Miojo nos exemplos acima –, pode
ser considerada um sucesso. Será
que isso vale para o varejo de autopeças? Em uma rápida pesquisa no
Google com o termo “Alemão Auto-

dezembro 2020-janeiro 2021
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Pedro, da Goio Peças

Presença consolidada
Há mais de 20 anos no mercado, a Goio Peças tem presença consolidada em Goioerê, município paranaense que fica a 500
quilômetros da capital Curitiba. O nome da empresa, abreviação do
nome da cidade, se repete em diversos empreendimentos locais, mas
o proprietário Pedro Maroneze não vê problemas, tanto que nunca
se preocupou em registrar a marca. “Temos uma presença bastante
consolidada da região”, pontua. “Somos bastante conhecidos também pela GP Centro Automotivo, meu outro negócio.” A empresa
é facilmente identificada pela logomarca, estampada no uniforme dos
colaboradores com o slogan “nosso compromisso é com o cliente”.
Maroneze foi o primeiro associado da Rede PitStop no Estado e
não economiza elogios aos benefícios da participação, com melhorias
palpáveis em gestão e vendas.

peças”, que inclui resultados para
“Auto Peças” e outras variações,
encontramos, apenas na primeira
página, 12 varejos na cidade de São
Paulo. Ter uma marca muito comum e replicável à exaustão parece
não ser um problema para a maioria
dos lojistas, mas há aquelas empresas com muita estrada e tradição,
que atraem clientes de muito longe,
que não querem ser confundidas
com outra que traz problemas. “De
0 a 10, a importância da marca é

máxima, é o principal alicerce dos
ativos de um empresário. Tem que
ser criada, alimentada e remodelada conforme a trajetória da empresa. É o conjunto de tudo aquilo que
o negócio representa e apresenta
na sociedade, da mudança que ele
realiza na indústria em que atua e
todos os significados e valores que
abarca”, garante Júlia.
Engana-se quem acha que um
trabalho de gestão de marcas (branding) é exclusivo para grandes cor-
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Alexandre, do AC Leite Centro Automotivo

SAMUEL MORENO

Aposta na tradição
Alexandre Aércio Correia Leite tem tanta confiança na tradição da marca - AC Leite Centro Automotivo – que nem pensa em
registrá-la, e nem mesmo se incomodou ao saber que há uma loja
de autopeças com nome semelhante em Brasília (DF). “Não é tão
incomum”, pondera.
Para o empresário, a marca da empresa, instalada no Brás, região
central de São Paulo, está para lá de sedimentada. Fundada em 1967
pelo pai dele, Aércio, passou definitivamente para as mãos de Alexandre em 1995. Atualmente, além do comércio de autopeças, o AC
Leite Centro Automotivo é representante Bosch e com exclusividade
de componentes e do próprio jipe indiano Mahindra.

porações. Ele pode trazer resultados
positivos para empresas de todos os
portes, e vai desde a criação e padronização de peças gráficas, sites,
blogs, materiais digitais, fachadas de
lojas e estabelecimento até o preço
de produtos e serviços, atendimento, comportamento do gestor e de
seus funcionários.
Para isso, o ideal é recorrer a
uma empresa especializada em
comunicação para realização do
mapeamento de marca e mercado

e desenvolvimento da estrutura dos
circuitos de relacionamento, frisa a
consultora. “Sem um profissional
qualificado, a cultura vira uma
colcha de retalhos copiados de
outras empresas, e o cliente sente
isso. Quando você está bem posicionado, pode escolher o cliente
que quer atender e determinar os
termos do negócio. Vai trabalhar
com pessoas que valorizam o que
você faz e estará mais feliz e em
paz com a missão organizacional.”

Presença digital
O trabalho de branding inclui o
posicionamento junto aos clientes,
fornecedores e empregados, e as
redes sociais são o meio pelo qual
a empresa se relaciona com todos
eles de forma barata, assídua e
eficiente. É lá que a marca ganha
personalidade, que a cultura se
espalha, que a comunidade se cria,
que o conteúdo se aprimora, que se
torna líder do seu mercado.
“Marca offline come poeira.
Fazer um trabalho de SEO [Search
Engine Optimization - otimização
para mecanismos de busca], estabelecer canais de relacionamento
digital e produzir conteúdo relevante ligado ao website e outros
canais da empresa é fundamental.
Sem esse trabalho, os clientes não
conseguem encontrar sua empresa.
Porém, os concorrentes que fazem
isso (e bem) podem engolir os clientes fiéis da sua base”, ensina Júlia.
Profissionalizar esse trabalho
de comunicação é mandatório.
Destacar o filho adolescente ou
um funcionário mais desocupado
para tal tarefa pode comprometer
a marca pelos mais diversos motivos, como erros de português, falta
de alinhamento com a cultura da
empresa e conteúdo inapropriado
– basta acompanhar o noticiário
para ver exemplos diários de posts
equivocados.

SAIBA MAIS
JÚLIA LIMA (SPEAKING ENTERPRISES)
(11) 94045-9099
https://www.julialima.info
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL (INPI)
sepex@inpi.gov.br
https://www.gov.br/inpi/pt-br
P
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Os motores de crescimento 1 e 2
Por que, então, a maior parte das empresas não adota
duas estratégias?
O fato é que dois motores funcionando juntos exigem
abordagens muito diferentes e poucas companhias são
flexíveis o suficiente para mantê-los atuando em conjunto. Por exemplo, o motor 1 geralmente requer disciplina,
constantes melhorias nos processos e medidas para
diminuição dos custos. Já o motor 2 vai forçá-los a atuar
de forma ágil, tolerância para enfrentar grandes riscos
financeiros (possivelmente perderão dinheiro no curto
prazo) e capacidade de inovação.
Muitas empresas não conseguem desenvolver um
motor 2 exatamente porque seus líderes rechaçam esse
tipo de ambiguidade. Têm dificuldade de incorporar
novos valores e práticas de gestão que são centrais
para que uma estratégia nova e disruptiva dê certo.
Não suportam “virar a chave” de verdade. Resultado:
as melhores ideias acabam naufragando. E, no final,
o que mais se ouve é: “Eu avisei que não ia dar certo”.
Tudo continua como antes.
Kodak, BlackBerry, Nokia, Blockbuster e Sony são
alguns exemplos de megacorporações que jogaram suas
fichas numa estratégia única e depois naufragaram. O
número de companhias menores que passam pelo
mesmo problema é incontável. Você não quer que isso
também aconteça com a sua empresa, não é verdade?

Por Wellington Moreira

DIVULGAÇÃO

B

oa parte dos executivos já têm consciência de que
uma das questões mais críticas do seu trabalho de
gestão é proteger as atuais fontes de receita e, ao
mesmo tempo, desenvolver uma nova estratégia que
viabilize o futuro da companhia. Ou seja, inovar com o
mínimo de perdas financeiras no curto prazo.
A história da Netflix é um bom exemplo. A empresa
nasceu como um serviço de entrega de DVDs pelos
correios e seu negócio deu muito certo já nos primeiros
anos. Porém, quem estava à frente da companhia logo
percebeu que o futuro dela parecia se dirigir para a
oferta de filmes e séries via streaming e investiu na ideia.
Hoje, com mais de 182 milhões de assinantes no
mundo todo (17 milhões só no Brasil), dá para dizer que
a estratégia foi muito bem-sucedida. Mas é importante
lembrar uma outra coisa: antes de o streaming virar
essa febre que conhecemos, para garantir o seu fluxo
financeiro a Netflix continuou atendendo os clientes
que preferiam receber DVDs pelos correios.
O que a empresa fez, portanto, foi trabalhar com dois
motores de crescimento. O motor 1 (foco na operação
atual), que garantia a geração de caixa no curto prazo;
e o motor 2 (foco no futuro), dirigido a encontrar um
“oceano azul” para a companhia nos anos seguintes.
A sua empresa não deve, necessariamente, descartar
aquilo que deu certo até agora quando for implantar
uma nova estratégia. Se conseguir extrair recursos
dessa fonte ainda durante algum tempo, ótimo. Mas,
em contrapartida, precisa construir desde já as bases
para o sucesso futuro. Não pode achar que uma simples mudança incremental vai protegê-los de novos
concorrentes ou produtos substitutos. Ou, pior ainda,
só enxergar isso quando não houver mais tempo para
uma conversão de rota.

Wellington Moreira é palestrante e consultor empresarial especialista em
Formação de Lideranças, Desenvolvimento Gerencial e Gestão Estratégica,
também é professor universitário em cursos de pós-graduação. 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
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Questão de maturidade
Identificar o estágio em que se encontra a empresa permite
ao gestor definir prioridades e se preparar para os desafios
Por Regina Ramoska

A

exemplo do que ocorre com
seres humanos, empresas
também podem ser avaliadas e classificadas segundo sua
maturidade. Quanto menor o grau,
mais dificuldade há para cumprir
regras, seguir procedimentos e
planos de trabalho. A maturidade,
entretanto, não está relacionada ao
tempo de vida do negócio, e sim à
energia e dedicação empregada por
seus gestores na evolução.
Empresas como Magazine Luiza,
Natura, Boticário, Gerdau, Votorantim, apenas para citar algumas
com muitos anos de estrada, estão
maduras em seus negócios. Mas digitais como Google, Facebook, Mercado Libre e Amazon já alcançam
o mesmo status, apesar de serem
debutantes. “A Embraer, hoje com
50 anos, só alcançou a maturidade
a partir da privatização, em 1994,
se reinventando e tornando-se a
terceira maior fabricante de aviões
do mundo. Muitas empresas de pequeno e médio porte, apesar de seus
muitos anos de fundação, seguem
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operando como há 20 ou 30 anos,
renegando que o mundo segue sua
evolução e não precisam mudar,
evoluir, inovar em seus negócios”,
destaca o sócio da consultoria Capital Executivo, Glauco Lehdermann.
Amadurecimento
O especialista explica que é
possível identificar os estágios de
maturidade empresarial a partir do
nível de aderência da organização
ao plano estratégico. No chamado
estágio operacional, a visão é de
curtíssimo prazo. A organização é
reativa, não há planejamento para
os elementos críticos, as ações são
tomadas no susto, não há tempo
para uma análise mais profunda.
As ineficiências geram impactos
na reputação da empresa frente a
colaboradores e clientes.
A organização não tem condições de se planejar para os próximos
quinze minutos, o nível de stress das
pessoas é elevado, a produtividade
e o nível de comprometimento são
muito baixos, a taxa de rotatividade
é alta e os melhores colaboradores
deixam a empresa. Normalmente,

o plano estratégico está na cabeça
ou na gaveta de alguém. Nessa fase,
destaca o executivo, o maior legado
é aprender o que não se deve fazer.
No estágio tático, a visão é de
curto a médio prazo. O primeiro
escalão da empresa compartilha,
de forma parcial, as metas do mês /
trimestre com seus gestores diretos.
Essas metas são definidas mais no
feeling do que a partir da avaliação
do mercado e dos recursos que a
empresa dispõe para alcançá-las.
São desenvolvidos processos e
indicadores de performance para
assegurar que as metas serão batidas. Vendas e produção são acompanhadas atentamente, e as demais
áreas começam a implementar seus
indicadores e processos.
O aprendizado neste nível é que,
com metas mais claras, é possível
estruturar melhor o trabalho das
pessoas, com impactos positivos
para toda a rede de valor.
Quando a empresa adquire visão
de médio a longo prazo, entra no estágio estratégico, e o planejamento,
amplamente disseminado, é desdobrado. As áreas entendem qual é
seu papel no sucesso do negócio e
os respectivos impactos para as pessoas, clientes e sociedade em geral.
A empresa é parceira estratégica
de seus clientes e oferece soluções
por meio de um relacionamento de
longo prazo. Há compromisso com
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a melhoria contínua e inovação de
produtos, e para resolução de problemas complexos são constituídas
equipes multifuncionais (squads).
Além disso, os projetos são implementados com agilidade. O nível
de engajamento dos funcionários
é elevado, já que as políticas e procedimentos internos sustentam o
propósito da empresa, que ruma à
perenidade. “A oportunidade é de
fazer a diferença. A empresa está
aberta às sugestões para alcançar
seu intento estratégico, este é o
momento da diversidade de pensamento, ideias, sugestões, pensar fora
da caixa. Aproveite a formação dos
squads para capturar todo esse legado, utilize o brainstorming em sua
essência, não se limite ao como”,
ensina o especialista. O brainstorming é uma técnica de discussão
em grupo que se vale da contribuição espontânea de ideias por parte
de todos os participantes, no intuito
de resolver algum problema ou de

conceber um trabalho criativo.
Para a Rede PitStop, as empresas são um organismo vivo e em
constante processo de evolução.
Com isso, mudar, alterar, rever, estruturar e reestruturar são palavras
que, entre outras, devem estar no
vocabulário de qualquer empresário. “Nosso processo é baseado
em implementar ferramentas para
entender o momento da organização e, com base neste diagnóstico,
propor soluções para pontos fracos
e potencializar os fortes. Esta é uma
das diversas ferramentas exclusivas
que oferecemos aos Membros da
Rede”, afirma o diretor da Rede
PitStop, Paulo Fabiano.
Engajamento
Vale lembrar, ainda, que as
empresas são feitas de pessoas. Um
propósito corporativo que esteja
alinhado ao coletivo traz alto nível
de engajamento. Neste cenário, as
pessoas deixam de ser funcionários

para se tornarem verdadeiros embaixadores das empresas em que trabalham. Muito além disso, passam a
exercer seu protagonismo ao levar
a organização para o nível seguinte.
Que tal, então, aplicar ferramentas
corporativas no desenvolvimento
de seu time? “A mágica acontece
quando a pessoa perde o medo de
enfrentar desafios, que sente aquele
friozinho na barriga, mas não se
intimida porque acredita em si, que
não está travada pelo ‘como eu faço
isso’ e que consegue engajar mais
pessoas com sua visão”, finaliza.
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(11) 3155-7044
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Por demanda
Nilson Gomes Menezes, da Pick-up Autopeças,
em Nova Xavantina (MT), tem certeza de que um
planejamento nos trinques poderia ajudar, e muito, no
amadurecimento do negócio, há sete anos no mercado,
mas ainda sem metas estabelecidas e compartilhadas.
Atualmente, a empresa tem um estoque pequeno, mas
trabalha por demanda, encomendando peças específicas
quando necessário.
O modelo atende bem a clientela da pequena cidade
de 30 mil habitantes, mas Nilson já passou aperto em
outro empreendimento – os imprevistos financeiros impactaram também a loja de autopeças. “Para não atrasar
compromissos como o salário dos oito colaboradores,
paguei juros”, lamenta.
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Pés bem no chão
Fundada há 34 anos em Santa Vitória do Palmar (RS), a Expedito Auto Peças define o sucesso
da sua trajetória: foco, resiliência e planejamento.
O proprietário Pablo Duarte Battilana garante
que tem tudo na ponta do lápis e sabe o que
precisa comprar, o quanto pode gastar e o que
tem de guardar – item essencial, inclusive. Nem
mesmo uma promoção de crescer os olhos é
capaz de interferir no que já está esquematizado.
“Tenho os pés no chão e prefiro perder a
comprar algo que talvez não seja necessário”,
afirma. O sucesso das estratégias se deve, também, à comunicação com os 17 funcionários,
que, com muito tempo de casa, são considerados parte da família.

P
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VIVER EM SOCIEDADE
Para buscar maior lucratividade, muitas empresas familiares
pensam em incorporar novo sócio ao negócio. A estratégia
requer disposição do fundador para compartilhar o comando
Por Rosiane Moro

É

inegável a importância das
empresas familiares para a economia 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 desenvolvimento econômico e social, essas
organizações também sofrem com a
mistura nem sempre azeitada do negócio 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, empresas familiares dependem essencialmente
de dois fatores: gestão profissional
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e equilíbrio nas relações pessoais.
Parece simples, mas poucos conseguem separar as questões empresariais das questões familiares, o que
acaba gerando não só conflitos
pessoais como também sérios problemas financeiros para o negócio.
Geralmente as desavenças começam a aparecer quando a segunda geração entra no negócio. É
comum o fundador passar a direção
da empresa para um filho ou parente 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 estabelecida pelos primeiros proprietários e
depende da cooperação dos funcionários e aprovação dos clientes para
funcionar e ter sucesso. Qualquer

mudança nesse círculo virtuoso
pode causar sérios danos à reputação e ao caixa da organização.
Isso acontece essencialmente
porque o propósito da sociedade
inicial não é o mesmo para as
gerações futuras. “A maioria das
empresas familiares começa por
interesses comuns, com forte afinidade entre irmãos ou cônjuges, ou
por complementação de capacitações 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 Empresarial. 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 prepara
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 decisões e
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isso aumenta o número de pessoas
envolvidas e, consequentemente, a
quantidade de conflitos.
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 positivo 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 familiar. 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 financeira da organização. Segundo
Sardas, um bom começo é definir
exatamente o motivo para a entrada
dessa pessoa na sociedade.
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
será o papel de cada um dentro da
empresa, atitude necessária para
não frustrar expectativas e gerar
novos conflitos. Estudo realizado
pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e pela
PwC mostra que grande parte das
empresas familiares possui regras
claras para a entrada de sócios,
mas elas raramente incluem normas
para a sua atuação e sua saída.
Isso acontece porque a empresa
geralmente recorre à formatação
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Antonio (centro), da Guaíra Car Service

WILLIAN BRAGA

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.”

de um acordo de sócios em um
momento de crise, quando precisa
incorporar alguém na sociedade
para solucionar um problema e esquece da dificuldade de integração
desse profissional a um ambiente de
trabalho já constituído. “A chegada
de um sócio mexe com toda a estrutura da empresa, e sua ambientação
é um processo demorado e repleto
de situações delicadas”, esclarece o
consultor do Sebrae Felipe Chiconato. 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”, 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 decisões passadas serem questionadas
ou modificadas para incorporar
melhores práticas administrativas.
“Ele precisa estar preparado para
essa perda de poder e do costume
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Denis (dir.) , da João Negrão Serviços e Peças
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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 empreendimento. “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 sabemos que a palavra final será sempre a do fundador.”

de dar a palavra final para tudo,
caso contrário sua atitude autoritária pode alavancar uma crise entre
os novos sócios e virar um cabo de
guerra dentro organização”, ressalta
Chiconato. A gestão austera do fundador também dificulta a atração de
interessados na sociedade, já que,
ao conhecer a empresa, o possível
candidato percebe que não terá espaço suficiente para fazer os ajustes
necessários. Por isso, o acordo de
sócios não pode ser firmado apenas
verbalmente, necessita estar devidamente documentado e ser compartilhado 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 parceria, 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 remuneração, capital

ativo e passivo e 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, sucessão empresarial e conflitos.
Vale destacar que o dinheiro é o
ponto mais sensível de toda sociedade. É por ele que os sócios, sejam
familiares ou não, brigam e muitas
sociedades se desfazem. “Toda
empresa é formada por dois elementos: 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 lidam com as situações do dia a dia.
Portanto, lembre-se que ter um sócio significa prestar contas porque o
dinheiro não pertence mais apenas
à família”, adverte Lanz.
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ADEUS, INCERTEZAS
Depois dos desafios enfrentados em 2020, o planejamento e a gestão de custos são os caminhos
mais seguros para ter um ano mais tranquilo, produtivo, eficiente e com riscos minimizados
Por Rosiane Moro

S

e tem algo que a pandemia
do coronavírus revelou é que
a maioria dos empresários
não está preparada para enfrentar
situações adversas. Com exceção
dos hospitais, nenhuma empresa
tinha protocolos de trabalho prontos
para encarar uma crise de saúde de
tamanha proporção sem abalar, ao
menos momentaneamente, o fluxo
de caixa. Conhecido o problema, a
covid-19 precisa ser uma variável de
destaque dentro dos planos estratégicos a serem desenhados para 2021.
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Iniciar o ano com metas estabelecidas ajuda os empresários a
não caminharem no escuro e terem
maior controle sobre os gastos,
principalmente porque o cenário
ainda é de incertezas – afinal, não
há data prevista para a aplicação
da vacina, e a retomada da economia deve ser gradual, uma vez
que as respostas dependem do
quanto cada setor foi impactado
pela pandemia. Além disso, não
está descartada a possibilidade de
novos surtos da doença e a adoção
de novas medidas de restrições
pelos governos locais.

Para Leidiane Lima de Oliveira,
consultora do Sebrae-SP, o grande
desafio para os gestores será adaptar
a empresa aos movimentos do mercado, com atenção especial para
questões políticas, econômicas,
de saúde e principalmente para o
comportamento do consumidor. “O
desempenho da empresa em 2020
serve de ponto de partida para fazer
o planejamento do próximo ano,
porém é importante lembrar que foi
um período atípico e não se deve
apenas projetar um percentual de
crescimento sobre as vendas acumuladas do ano, mas sim se pautar
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em todas as situações que poderão
acontecer e nas expectativas de
mercado.” O fim do auxílio emergencial é outra incógnita que pode
gerar grande impacto no mercado,
principalmente para o setor de varejo, uma vez que 30% da população,
cerca de 65 milhões de brasileiros,
recebeu o benefício do governo e
terá sua renda reduzida a partir do
próximo ano, resultando em queda
no consumo e desemprego.
Diante disso, o planejamento e
a gestão de custos tornam-se mais
necessários do que nunca. Quem
está no mercado há mais tempo
sabe muito bem que as crises
vão e vêm e o mais importante
é conseguir passar por elas com
tranquilidade e sem causar danos
ao caixa. Um bom começo é ter
planos bem definidos e visão geral
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do que acontece em todos os setores da empresa. O primeiro passo
é analisar a situação atual e definir
como e onde pretende estar até o
fim de 2021. “Comece avaliando o
ambiente interno definindo suas
forças e fraquezas, e na sequência
o ambiente externo, elencando
as oportunidades e as ameaças.
Depois, defina seus objetivos e
descreva um plano de ação com as
metas para alcançá-los, não esquecendo de incluir indicadores para
acompanhar a evolução ao longo
do ano”, sugere a consultora.
O orçamento também deve integrar o plano de ação, principalmente para não estabelecer objetivos
financeiramente inviáveis. “A partir
da definição de um orçamento por
área, a empresa deve monitorar
constantemente esse indicador

e avaliar se não há desperdícios
ou possibilidades de redução de
custos”, esclarece Leidiane. Nesse
momento é importante usar a criatividade e buscar possibilidades de
inovação, mas sempre com muita
cautela. “O importante é não colocar a empresa em risco, ter em
mente que o mercado está imprevisível e que fatores externos estão
impactando muito os negócios”,
aconselha a consultora, lembrando
que o retorno desses investimentos
não deve ser esperado a curto prazo
e, portanto, eles não podem fazer
falta no caixa da empresa.
É também o momento para rever
o que não deu certo, corrigir os erros passados e pesquisar reduções
tributárias. “A mudança do regime
tributário acontece sempre em
janeiro, se perder esse prazo só no
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próximo ano”, alerta a consultora.
Os empresários não podem deixar
de fora do planejamento os custos
com a prorrogação de determinados impostos durante a pandemia,
que podem gerar gastos extras
devido às parcelas adicionais que
precisam ser quitadas, assim como
as contrapartidas impostas pela
adesão ao plano de manutenção
dos empregos, como o período a ser
cumprido sem demissões.
Alguns comportamentos adquiridos pelo consumidor em função da
pandemia também irão ficar para
sempre. E mesmo que eles não estejam relacionados especificamente
ao seu ambiente de negócio vale a
pena começar a pensar em como
incluí-los futuramente porque esse
momento irá chegar, caso dos pagamentos digitais, as ferramentas
de vendas virtuais, as plataformas
de conectividade com os clientes
e o 5G. Hábitos que demandam
conhecimentos e investimentos em
tecnologia.
Por fim, vale lembrar que o
planejamento não é algo estanque
e jamais deve ficar guardado na
gaveta. Precisa ser revisto mensalmente e ser compartilhado com os
funcionários. Sempre que possível,
inclua a equipe no momento da

criação. O seu time pode ter informações e sugestões relevantes para
o crescimento da empresa.
O balanço dos custos
Um bom planejamento precisa
estar atrelado a uma boa gestão
das contas internas. Se o objetivo
de toda empresa é crescer ano
a ano, o empresário precisa de
fôlego financeiro para investir e
alcançar os resultados almejados.
Ter controle exato do dinheiro que
entra e sai da empresa é essencial para evitar desperdícios, mas
também é o ingrediente principal
para torná-la mais competitiva.
“Ninguém cria uma empresa para
ser igual a outra e normalmente no
início o empresário consegue ser
mais ágil, eficiente, barato ou mais
personalizado. A dificuldade está
na manutenção destes diferenciais
combinada com o crescimento da
organização”, acredita o consultor e
autor do livro “Fazer gestão é fácil”,
Ismael Kolling.
Segundo ele, isso acontece porque o pequeno e médio empreendedor geralmente é um apaixonado
por vendas, entende do produto,
adora ter contato com o cliente,
mas acaba negligenciando a parte
financeira por falta de tempo. “PosISTOCKPHOTO
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so parecer duro, mas dentro de uma
empresa existem apenas dois níveis:
o operacional, que está cumprindo
todas as inúmeras tarefas, e o estratégico, que deve ser cuidado pelo
dono, mas ele deixa essa função
de lado para acompanhar o operacional e virar um supervisor de
operação, além de oficialmente ser
o ‘pagador de boletos’.”
Isso não significa que o empresário deve ficar trancafiado no escritório. Ao contrário, estar em contato
com o cliente e ver o desempenho
da equipe na prática é fundamental
para criar as estratégias e saber onde
e como o seu dinheiro está trabalhando. É bom ter sempre em mente
que o simples ato de abrir a porta
da loja ou da oficina pela manhã
significa dinheiro saindo do caixa.
É aluguel, conta de água, luz e telefone, impostos, pagamento de funcionários, aquisição de mercadorias
e equipamentos, depreciação, entre
outros. Ter controle sobre cada um
só traz vantagens, como redução
dos gastos supérfluos, priorização
dos investimentos, visão geral do
funcionamento da empresa, criação de metas financeiras e, acima
de tudo, tranquilidade e segurança
para gerir o negócio.
É praticamente um mapa para a
tomada de decisões. “O empresário
que tem controle dos custos sabe
exatamente se é o momento de crescer ou não, se deve contratar mais
funcionários ou enxugar a equipe,
se tem condições de aumentar a
linha de produtos ou deve focar em
determinado nicho para ter melhor
rentabilidade, se deve investir na
atração de novos consumidores ou
tentar aumentar o ticket médio dos
clientes da casa.”
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Economia na prática
A gestão dos custos também
tem uma função muito prática e
desejada por todos os empresários:
economia. Ela deve começar pelos
itens de maior investimento e, no
caso das autopeças, pelo estoque.
A conta é simples: itens a mais ou a
menos é dinheiro perdido. “A receita ideal é conseguir girar o estoque
dentro do prazo de pagamento do
fornecedor. Com essa mentalidade,
o estoque deixa de ser um passivo
e passa a ser considerado dinheiro
em caixa”, observa Kolling. Uma
dica é ter um bom relacionamento
com os fornecedores e uma ideia
precisa do prazo de entrega. Assim,
é possível controlar as entradas e
saídas dos itens e não ficar com o
capital empatado.
Saber comprar também é uma
habilidade que precisa ser desenvolvida. Existem muitos mitos na
hora de montar um estoque, e o
primeiro deles é a ideia de que a loja
necessita ter tudo o que o cliente
precisa. Em alguns segmentos de
mercado, isso até é praticável, mas
para os varejos de autopeças, com
sua infinidade de mercadorias, é basicamente uma missão impossível.
Também é preciso tomar cuidado com a oferta de promoções
pelos fornecedores. Para Kolling,
comprar com um preço mais baixo
é uma ótima oportunidade para
o empresário, mas pode virar um
problema se a promoção estiver
atrelada à compra de uma determinada quantidade de itens e eles não
serem de giro rápido.
“Estoque exige análise constante. Por isso, a medida certa para ele
não é o dinheiro investido e sim o
tempo. Ter mais de 90 dias de esto-
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que pode deixar muitos empresários
descapitalizados.”
Esse cuidado também é importante na hora de fazer as promoções
para os clientes. Mais do que desovar itens parados, a promoção serve
para impulsionar o caixa da empre-

sa. “Ela precisa ser estratégica. Se o
item não tem grande apelo de vendas, faça a promoção de algo atrelado a ele”, recomenda o consultor.
Outro ponto importante é que o
estoque deve ser construído com
base no perfil do cliente, e não no
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Mauro, da Mauro Auto Peças
MAURO AUTO PEÇAS

Estoque bem abastecido
“O meu plano é não fazer planos.” Esse é o lema de Mauro Sergio
Carvalho Felipe, proprietário da Mauro Auto Peças, de São Pedro
da Aldeia (RJ). O termômetro de sua gestão eficiente não está em
planilhas de custos e sim no estoque. “Se está cheio, é sinal de que
as vendas vão bem e o caixa está saudável.” Sempre que possível, o
empresário procura fazer movimentos contrários ao do mercado.
“No início da pandemia, quando todo mundo ainda estava inseguro
com o cenário, não parei de comprar e as minhas vendas aumentaram
em 30%”, conta.
Com 30 funcionários e três lojas, Mauro pretende abrir mais uma
filial em Araruama, em 2021. “Minha única meta é ter uma empresa
capaz de pagar as minhas contas e as dos meus funcionários. Meu compromisso é com eles”, afirma. Fazer um corte radical de custos nem
passa pelo radar desse empreendedor nato. “Adoro comprar, sou um
gastador, mas sempre de olho no fluxo de caixa. A receita de sucesso é
manter o equilíbrio entre a entrada e saída de dinheiro”, ensina.
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do seu concorrente. “Pare de balizar
suas ações na concorrência, o foco
é fazer o cliente enxergar valor no
que você faz. Por isso, ofereça um
atendimento de qualidade, agregue
serviços, ofereça facilidades. Preço
não pode ser o seu diferencial.”

Aliás, precificar os produtos
corretamente também faz parte da
estratégia de planejamento e gestão de custos da empresa. Kolling
explica que é preciso criar um mix
de porcentagens de acordo com
a linha de produtos, e que adotar

Daniel, da Auto Peças DJ
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AUTO PEÇAS DJ

Meta: continuar subindo
Para traçar as metas para 2021, o empresário Daniel Costa Inez,
da Auto Peças DJ, de Campestre (MG), sempre utiliza como ponto de
partida o desempenho da empresa no ano vigente. “Apesar da pandemia, tivemos um ano excelente, com aumento no faturamento, impulsionado especialmente pela alta procura por serviços de reparação,
o que nos levou a contratar mais três funcionários”, destaca. A ideia,
portanto, é continuar investindo na aquisição de novos equipamentos
para ampliar o portfólio de serviços e conquistar mais clientes.
Tudo feito, porém, de maneira bem calculada para não comprometer o orçamento e o fluxo de caixa. “É importante ter estratégias
de expansão para não ficar estagnado, mas de forma consciente para
que a gestão financeira não vire um problema dentro da empresa”,
destaca. Outro ponto relevante do crescimento controlado é não
descuidar da qualidade. “Item essencial para manter a confiança dos
clientes, principalmente em cidades pequenas onde a reputação é a
nossa melhor propaganda.”
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apenas um índice pode comprometer a lucratividade. “Saber quanto
é a margem de lucro de cada item
facilita a projeção de cenários
futuros e onde, como e quando eu
posso investir.”
A gestão de custos precisa fazer
parte também da cultura da empresa e não deve ser apresentada aos
funcionários como uma imposição.
“Uma boa tática é propor desafios à
equipe para apresentarem sugestões
de redução de custos. Quando a
estratégia parte deles, é muito mais
fácil obter resultados. Além disso, o
empresário precisa parar de pensar
sozinho e tratar o time como parte
do seu sucesso. A gestão eficiente
de pessoas também é uma ótima
fonte de receitas. Afinal, um time
engajado tem maior produtividade e
rentabilidade”, declara o consultor.
Um fator determinante para
2021, ao qual todos devem ficar
bem atentos, é a revisão dos contratos de aluguel. A maioria dos
contratos está atrelada ao índice
do IGP-M, que engloba os custos do
varejo, mas também da indústria,
agronegócio e construção civil, segmentos que absorvem os reflexos da
alta do dólar. “O ideal é negociar
uma mudança para o IPCA, que
contempla apenas a inflação do
varejo”, diz Kolling. Para ter uma
ideia do impacto desse reajuste, o
IPCA (IBGE) acumulado entre novembro de 2019 e outubro de 2020
(12 meses) foi de 3,92%, enquanto
o IGP-M no mesmo período ficou
em 20,92%.
Prevenção, melhor remédio
Outra mudança importante trazida pela pandemia e que virou item
obrigatório no planejamento para
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2021 é a inclusão de um plano de
continuidade de negócio, o famoso
PCN. Inclusive, a normatização que
especifica os requisitos mínimos
necessários para analisar, planejar,
implementar e monitorar os riscos
da empresa e minimizar as suas consequências, a ISO 22.301, passou há
seis meses por uma revisão e ficou
bem mais aderente aos pequenos e
médios negócios. “Quando paramos
para pensar nas possibilidades de
riscos enfrentados por uma empresa, encontramos uma infinidade
deles, o que acaba preocupando
o gestor por achar que não vai dar
conta de todos, mas um simples
seguro resolve grande parte dessas
intercorrências”, conta Carlos Macedo, executivo de gestão de riscos e
tecnologia da Innovativa.
Para confirmar a necessidade
de ter um PCN bem azeitado, basta
verificar que a imprevisibilidade da
pandemia não atingiu a todos da
mesma maneira. Quem já tinha um
plano implementado, por exemplo,
com certeza previu a possibilidade
de em algum momento precisar trabalhar remotamente e até possuía
um fundo de reserva financeira
capaz de suprir um período de
portas fechadas.
Macedo explica que a elaboração do PCN não é algo complexo,
mas é preciso compreender o
contexto da organização para produzir um documento sem falhas. O
primeiro passo é ter em mente duas
atividades essenciais: a análise de
risco (quais as principais ameaças
acontecerão em meus negócios?)
e a de impacto (como elas afetam
meus negócios e suas probabilidades?). Deve-se começar pelo básico
e levantar quais são os principais
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riscos que podem atingir as instalações, como incêndio, inundação,
desabamento, riscos elétricos, vazamentos, roubo, furto etc. Com esses
dados em mãos, veja quais deles
afetam a saúde e o bem-estar dos
funcionários e como protegê-los. Na
sequência vêm a análise da cadeia
de suprimentos e os riscos que a
empresa corre por falta de abastecimento. “O coronavírus afetou, por
exemplo, a importação de diversas
matérias-primas, e muita indústria
deixou de produzir por falta de
itens, o que acarretou o desabastecimento de alguns segmentos do
mercado e consequentemente suas
vendas”, observa o executivo. Por
fim, analise as consequências que
as suas atividades podem ter na vida
dos seus clientes e comunidade.
Macedo também reforça a existência do risco de ataque cibernético, pouco lembrado na hora da
criação do PCN, mas que cresce ano
a ano, registrando um aumento de
80% em 2019 em comparação ao
ano anterior. “A segurança tecnológica no Brasil é muito vulnerável e
como não existe um ambiente virtual 100% seguro, por isso as empresas
precisam rever suas tecnologias
e investir em firewall, criptografia
de dados e armazenamento na
nuvem.” E com o crescimento da
digitalização e o uso de computa-

dores, tablets e celulares por todos
os profissionais e departamentos da
empresa, o risco de contaminação
por vírus e roubo de informações da
empresa e dos clientes aumentou
significativamente. “É uma área que
precisa de atenção redobrada, e um
cuidado essencial é separar as redes
e os equipamentos usados pela área
de vendas dos utilizados pela área
de administrativa.”
Como a análise de riscos é uma
área bastante vulnerável da empresa, Macedo aconselha ainda a contratação de uma consultoria especializada para fazer esse trabalho,
já que muitas vezes o empresário
pode fazer vista grossa para alguns
problemas ou simplesmente não
enxergar todas as possibilidades
de sinistros, minimizando os riscos
que estão por vir.
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“Aqui, só melhores do que eu”
Por Luiz Marins

U

ma das principais razões do
sucesso dos líderes é que
eles contratam e chamam
para trabalhar somente pessoas
melhores que eles próprios. Não têm
medo de pessoas competentes. Não
veem, em seu subordinados, um
concorrente, mas um aliado que os
ajudará a levar a empresa adiante e
sempre para o sucesso.
A ilusão de contratar pessoas
medíocres que serão sempre subservientes, submissas, obedientes
etc. faz com que muitas empresas
experimentem o fracasso. O “chefe”
(sempre todo poderoso) tem a falsa
impressão de ser um líder autêntico.
Mas de que adianta liderar um gru-

po com baixo desempenho? Qual
o valor de ser um líder de pessoas
pouco competentes, pouco comprometidas, pouco eficientes?
O verdadeiro líder é apoiado e
suportado por um grupo de pessoas
competentes e comprometidas.
O verdadeiro líder faz questão de
ter em seu grupo sempre pessoas
melhores que ele próprio. Uma vez
conheci um empresário de grande
sucesso que me disse: “Aqui, só
melhores que eu !” E, analisando a
razão do seu sucesso, todos concordavam que ela estava na qualidade
da equipe que ele conseguira reunir sob sua liderança – um melhor
que o outro!
Assim, você que está numa
posição de liderança, perca total-

mente o medo de contratar pessoas
melhores que você. Com autoconfiança e espírito aberto, você será
capaz de reunir pessoas que farão a
diferença para você e sua empresa.
Essas pessoas reconhecerão a sua
liderança, apoiarão você e todos
sairão ganhando.
Pense nisso. Contrate só os melhores! Melhores que você! Sucesso!
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professor, conferencista,
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Com componentes que
atendem de veículos
modernos a muito antigos,
a Pellegrino abriga itens para
98% dos modelos no Brasil
Por Regina Ramoska

C

om um portfólio de mais
de 40 mil itens, a Pellegrino
atende atualmente 98% da
frota brasileira com preços bastante
competitivos. Isso se deve a parcerias longevas, com fornecedores
sempre antenados com inovação,
mas que, ao mesmo tempo, têm
no radar a necessidade de suprir o
mercado com peças para veículos
mais antigos. Segundo o diretor
de produtos da Pellegrino, Randal
Bevilacqua, os critérios essenciais
para a parceria com os fabricantes
são qualidade e homologação do
produto, certificação ISO e ISO TS,
reconhecimento da marca e política
comercial sustentável.
Já o diretor de vendas da Pellegrino, Paulo Alcarria, explica que a
empresa valoriza a inovação constante não apenas dos fornecedores,
mas no relacionamento com os
clientes. O canal digital, que já existia, ganhou impulso na pandemia,
e o desafio agora é equacionar a
digitalização com o relacionamento
com o cliente, mais analógico. “É
necessário que não só a liderança,
mas toda a força de vendas assimile
esse processo”, diz.
Confira como alguns parceiros
da Pellegrino estão se posicionando
no mercado.
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Preciosidades a
serviço da frota
FOTOS DIVULGAÇÃO

BOSCH
A Bosch tem um portfólio completo para a reposição, para aplicação desde as frotas mais modernas
aos veículos antigos, e entende ser
esse o desafio da distribuição: ter
a peça disponível nas unidades
alinhadas ao nicho de mercado e
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conhecer o perfil dos seus clientes
para melhor atendê-los. “Muitas
vezes, os veículos antigos saem dos
grandes centros e ficam por mais
um tempo no interior. Avaliamos a
frota, taxas de trocas e mortalidade,
o consumo dos itens nas diferentes
praças e comportamentos nas filiais.
Acompanhamos também os demais
níveis da cadeia, nossos relatórios
da Bosch Service, além de contar
com uma equipe de consultores e
promotores em todo o Brasil que
nos auxiliam na atualização de
informações para mantermos ativos o portfólio mais adequado ao
mercado”, explica a Head of Trade
Marketing Brasil Viviane Vedovatto.
A inovação faz parte do DNA
da empresa: anualmente, a Bosch
investe cerca de 3,5% do seu faturamento na América Latina em
P&D e conta com três centros de
pesquisa e desenvolvimento no
Brasil, sendo dois em Campinas
(SP) e um em Curitiba (PR). “A
Bosch é reconhecida mundialmen-
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te por suas importantes inovações
nos setores em que atua, como os
lançamentos pioneiros de produtos
como Magneto de alta tensão (em
1902), Injeção de diesel em veículos
de passageiros (1927), ABS - Sistema
de frenagem antibloqueio (1978),
Air Bag (1980), ESP - Programa
Eletrônico de Estabilidade (1995),
Sistema flex fuel (2003), Start Stop
(2007), sistema de partida a frio
Flex Start (2009), entre outros”, frisa
Viviane, destacando que a empresa
está presente em veículos de todas
as montadoras e de olho no futuro.
“Estamos atuando fortemente nos
temas de eletrificação, redução
de emissões, veículo autônomo,
conectividade e digitalização, realizando parcerias estratégicas com
empresas privadas, universidades e
institutos de pesquisa.”
EATON
Com portfólio diversificado
e abrangente, a Eaton fornece
toda linha de componentes de

transmissões,
embreagens e
válvulas para
motores para os
segmentos de
veículos comerciais (picapes,
caminhões e ônibus) e carros de
passeio. Atende
desde veículos com mais de 30
anos de uso até os recém-lançados
no mercado, com transmissões
automatizadas.
Segundo o gerente de vendas
nacional Fernando Piton, a empresa acompanha de perto os frotistas
por meio de um mapeamento de
campo – equipes móveis capturam
as informações e as consolidam em
um banco de dados.
Recentemente,
a empresa lançou o
Eaton Aftermarket
Parts, que traz produtos com padrão
de qualidade Eaton
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com custo-benefício mais competitivo para o mercado. “Também
atuamos fortemente no mercado
de remanufaturados, fornecendo
transmissões e embreagens com a
mesma qualidade de um produto
novo e que estão posicionados de
forma que o consumidor tenha uma
opção segura para instalar em seu
veículo”, destaca Piton. “Também
temos as demandas regionais atuais
que direcionam nossas projeções futuras, além de oportunidades que o
próprio distribuidor levanta através
de nossa forte parceria.”
Os lubrificantes originais representam importante parcela do
faturamento da Eaton. “O cliente
entende que utilizar esses produtos
homologados preserva e garante
maior vida útil de suas transmissões.
Também temos alguns modelos de
destaque na linha de embreagens,
como as 330 mm e 395 mm, soluções com a maior representatividade na frota brasileira e que vêm
ganhando cada vez mais mercado
por meio de nossas estratégias comerciais”, destaca o gerente.
A Eaton está em constante atualização para seguir as novas demandas e tendências do mercado,
as chamadas megatrends. Para isso,
investe em Indústria 4.0 e automação para entregar soluções cada
vez mais eficientes, econômicas e
sustentáveis aos seus clientes. Para
Piton, a inovação é um trabalho
constante para garantir melhorias
contínuas em todos os processos.
“Podemos destacar, também, algumas iniciativas digitais que estão
sendo implementadas no mercado,
como ferramentas de gestão de
campo ou o próprio Order Center,
plataforma em que o distribuidor
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tem acesso a todas as informações
relativas à administração de seus
pedidos.”
Outro destaque são as transmissões automatizadas, tendência que
ganha o mercado cada vez mais,
com consolidação no segmento de
médios e agora para veículos leves.
Os modelos EAO-6106, EAO-6206 e
Ultrashift Plus MHD são exemplos
de automatizadas que já rodam no
mercado e equipam veículos como
Mercedes Accelo, VW Delivery, VW
Constellation e Iveco Tector. Para
atender o mercado com as novas
necessidades que exigem essa
tendência, a Eaton já lançou alguns
produtos como a graxa Lith Blue,
expandiu seu portfólio de válvulas
para motores e desenvolveu kits de
vedação para as transmissões com
maior giro no mercado. Em breve
deverá lançar mais produtos para
a marca EAP (Eaton Aftermarket
Parts), que contemplará rolamentos e outros componentes do sistema de transmissão.
GATES
Fornecedora de correias, tensores e kits de transmissão, a Gates se
destacou em 2020 ao lançar a bomba d’água completa, com todos os
componentes para manter o sistema
em funcionamento: correias, tensores, rolamentos, juntas, parafusos e
outros acessórios.
Segundo o gerente de marketing
Fábio Murta, mesmo com o surgimento de novas tecnologias em
motores, o mesmo portfólio pode
atender tanto os veículos atuais
como os fora de linha, alterando somente alguns elementos de
matérias-primas. “Existem medidas
de correias que nunca deixaram de

ser fabricadas”, garante. “Semanalmente, apresentamos novos lançamentos e produtos que atendem a
frota de veículos antigos e também
fora de linha.”
A análise das demandas se dá
por meio de plataforma CCU e de
buscas em campo. “Conseguimos
mapear todas as aplicações de um
mesmo veículo, seja ele fabricado
no Brasil, no México, na Europa
ou na Ásia. Caso o consumidor
não encontre o produto, pode
enviar os dados do veículo para o
departamento de Engenharia de
Aplicação”, garante Murta.
Em volume de peças, as Correias
Micro V, para frotas de veículos
leves, pesados e agrícolas, são as
mais comercializadas.
MONROE
Fornecedora de amortecedores
e componentes de suspensão, a
Monroe atua nas duas frentes: ino-
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vação e componentes para veículos
mais antigos. Segundo a Supervisora
de Marketing Estela Pacheco, o
portfólio é constantemente atualizado para atender a frota veicular
existente no mercado, mas veículos
antigos são consideramos um nicho.
Entre os produtos com maior saída
estão amortecedores, coxins de
amortecedores e buchas para veículos populares, ou seja, os que têm
maior participação na frota veicular
brasileira.
A empresa possui centros avançados de tecnologia e de desenvolvimento ao redor do mundo,
sempre buscando a melhoria para
o conforto dos clientes e inovações
mundiais, principalmente para os
veículos elétricos. O destaque vai
para os amortecedores eletrônicos
dos supercarros McLaren 600 LT
Spider e o McLAren 720S Pro-active
Chassis Control.
NAKATA
A Nakata fornece à Pellegrino
todos os quase 5 mil itens disponíveis em seu portfólio de produtos.
Os amortecedores de suspensão,
terminais de direção e outros com-

ponentes de suspensão e direção
estão entre os principais, mas a
fabricante também atende as linhas
de veículos pesados e motocicletas.
Segundo o gerente de produtos
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e engenharia Jeferson Credidio, a
empresa está sempre atenta às demandas do mercado tanto para veículos novos quanto os mais antigos.
“Atualmente, atendemos modelos
fabricados desde meados de 1960
e sempre há atualizações, dada a
idade e diversificação da frota.”
Vários produtos desenvolvidos
e comercializados pela Nakata necessitam de inovação e tecnologia
devido à constante mudança de
materiais e performances. “O destaque fica para amortecedores de
suspensão, pois são produtos com
funcionamento dinâmico, ou seja,
têm performances específicas em
diferentes situações de uso. Assim,
nos esforçamos para estarmos sempre atualizados quanto aos materiais utilizados em sua fabricação e
equipamentos de ponta para testes
de performances”, destaca Credidio. Um exemplo é o amortecedor
do Toyota Corolla, aperfeiçoado
para evitar falha do original. O chamado freio hidráulico evita que a
roda “caia” quando o veículo passa
em um buraco.
Os itens de mais saída da Nakata
são de suspensão e direção, que têm
a vida útil diminuída por conta das
más condições das pistas em algumas regiões do país: amortecedores,
terminais de roda, terminais axiais,
bieletas e pivôs.
SCHAEFFLER
Por meio de suas três marcas,
LuK, INA e FAG, a Schaeffler oferece
diversas soluções para atender a
frota nacional com qualidade OE.
Na linha de embreagens e atuadores, o destaque é a embreagem
2CT e embreagem com volante,
além de balancim, polia, kit de

reparo, cilindros mestre e escravo,
rolamento, rolamento roda, pivô e
tucho. Segundo o gerente de vendas
do Aftermarket Automotivo Roberto
Carbone, um produto que vem ganhando destaque no portifólio da
Pellegrino é a Graxazul, que além
de garantir excelente performance,
também aumenta a resistência dos
rolamentos à oxidação.
A empresa tem ampla cobertura
de portfólio para veículos novos e
antigos – cerca de 90%. A análise
da demanda é feita diariamente, de
acordo com as entradas de pedidos
e necessidade dos clientes, bem
como por meio de uma análise criteriosa da frota circulante no país e
seu potencial.
Como fornecedora de soluções,
a Schaeffler conta com centros de
pesquisa espalhados pelo mundo
todo. Na Europa, é uma das empresas com maior número de pedidos
de patentes. O Brasil, onde está
sediado o centro de pesquisa para
a América do Sul, é considerado a
quarta localidade mais inovativa da
empresa em todo o mundo. “Compartilhamos todo esse know-how na
reposição e garantimos ao mercado
soluções completas para um reparo
profissional e com qualidade original de fábrica”, garante Carbone.
Entre as inovações, estão os
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módulos de bomba d’água TMM
(Thermal Management Module)
para aplicação em veículos importados – exclusivos no portfólio Schaeffler. Trata-se de um sistema que faz
o gerenciamento térmico de forma
eletrônica da circulação do fluido
refrigerante do motor e câmbio.
A demanda varia de acordo
com a região, mas as aplicações
de linha leve para os carros Fiat,
Volkswagen, GM são maiores. Já
os volantes bi-massa, kit correia e
as polias tensoras estão ganhando
força no mercado.
TIMKEN
A Timken tem como carro-chefe
uma linha completa de rolamentos
que conta com cerca de 500 itens
para mais de 11 mil aplicações na
área automotiva, sendo grandes
destaques os novos rolamentos de
rolos cônicos para aplicação em
veículos pesados. Esses novos rolamentos seguem o mesmo padrão
de desempenho e qualidade já
comprovados pela marca e podem

ser aplicados em eixos dianteiros
e traseiros de caminhões Iveco,
Mercedes-Benz, Volvo e Scania. Nas
áreas de veículos de passeio e moto-
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cicletas, a empresa conta ainda com
uma linha de rolamentos de esferas
para aplicações variadas em motor,
câmbio e roda. Para complementar,
oferece a linha de graxas: a Timken
Auto, graxa multiuso para aplicação
em veículos leves, e a Graxa Timken Carga Pesada, exclusiva para
rolamentos aplicados em ônibus
e caminhões, que confere maior
durabilidade do filme lubricante e,
por consequência, do próprio rolamento, graças à adição de aditivos
de extrema pressão que suportam
altas cargas e maior temperatura de
operação, presentes no cotidiano
de veículos de frotas.
Para modelos mais antigos, a
Timken mantém um portfólio atualizado, para veículos como Gol, Corsa
e Palio, mas que eventualmente
também tem aplicações em veículos
mais recentes.
A Timken investe continuamente no desenvolvimento de produtos
mais tecnológicos. Segundo a supervisora de marketing Geiza Alves,
um rolamento silencioso é um rolamento de qualidade. “Ao longo das
últimas décadas, OEMs [fabricantes
de equipamentos originais] cada
vez mais têm agregado requisitos
sonoros às suas especificações de
rolamentos para aplicações industriais em geral”, lembra a executiva.
“Para ajudar a lidar com requisitos rigorosos de NVH (ruído,
vibrações e aspereza), reduzindo,
ao mesmo tempo, custos ao longo
da vida útil de um rolamento, o
departamento de P&D da Timken
continua a fazer investimentos significativos na área. Quanto mais firmemente um rolamento se encaixar
em seu mancal, mais balanceados e
indetectáveis serão seus movimen-

tos e a durabilidade será maior.”
A empresa ampliou, recentemente, a sua série de soluções de
conjunto de roda integrado, de
alto desempenho: o novo Timken®
Wheel-Pac™ é conjunto pré-montado, pré-lubrificado, pré-vedado e
pré-ajustado. Ele aumenta a gama
existente com os modelos SET2312,
SET2314 para um quarto conjunto
completo e eficaz.
“A nova solução de conjunto
de roda é fácil de montar e instalar. Essa facilidade é assegurada
pelas ferramentas de instalação
de uso simples que protegem os
rolamentos durante o transporte e a
montagem. Além disso, os discos de
montagem internos e externos identificados por cor reduzem o risco de
montagem incorreta. O rolamento
interno com proteção antipoeira é
fornecido com um disco de montagem branco e, para o externo, preto.
Um clipe do orifício do cubo mantém a montagem intacta e facilita o
processo de remoção do cubo. As
instruções de montagem incluídas
no kit são de fácil compreensão e
vêm acompanhadas por notas gráficas”, finaliza a supervisora.
WAHLER
Válvulas termostáticas, termo
interruptores, também chamados
de cebolão ou cebolinha, e sensores
de temperatura são os componentes
fabricados pela Wahler. Entre os
mais procurados na reposição estão
os itens para Corsa e Onix e também
para o Ford linha Zetec-Rocam,
para a qual há disponibilidade do
conjunto completo.
Para os carros antigos, o portfólio é bastante amplo e, segundo o
gestor de contas Murillo C. Arantes,
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há muita procura pelo item 3147.92
do Corsa/Onix.
A empresa se mantém antenada
com as tendências do mercado, já
que fornece componentes para as
principais montadoras da América
do Sul e de outros continentes. “Esse
trabalho, além da participação
em eventos do setor, nos permite
o alinhamento com as demandas
dos veículos lançados nos mercados nacional e mundial”, garante
Arantes. Um exemplo é um item
lançado recentemente para o Ford
Dragon, com um novo processo de
fabricação que permite uma solda
muito mais eficaz e segura.
ZF
A ZF Aftermarket fornece as mais
variadas linhas de produtos de suas

marcas TRW, SACHS e Lemförder
para a Pellegrino, como suspensão,
freios, fluidos, embreagem, direção,
inclusive para veículos fora de linha.
Para esse filão, a gerente sênior de
Marketing e Comunicação, Fernanda Giacon, destaca as caixas de direção da Kombi, peças para Opala,
Chevette, Maverick etc.
“As atualizações em nosso portfólio ocorrem a todo o momento,
com extensão de aplicações e centenas de lançamentos que aumentam a cobertura de nossas marcas
no mercado de reposição. Nossas
decisões são feitas com base em
extenso estudo realizado por nossas
equipes de vendas e inteligência de
mercado, que analisam as necessidades, dinâmica e demandas de
nossos clientes e parceiros.”
Fornecedora global de tecnologia, a ZF Aftermarket está à frente da
Next Generation Mobility – Próxima
Geração da Mobilidade. Isso se
traduz em investimentos contínuos
em desenvolvimento de produtos,
que acompanham as tendências
do mercado, incluindo o de reposição. “Também investimos no
fornecimento de serviços e suporte
para os clientes com programas de
treinamento como o Amigo Bom
de Peça (www.amigobomdepeca.
com.br) e o Amigo Bom de Venda
(www.amigobomdevenda.com.br),
na logística para aumentar nossa
eficiência e em ferramentas que
contribuem para a digitalização de
nossos processos. Essa estratégia
combinada permite que sejamos
capazes de inovar constantemente
e levar o melhor em termos de
qualidade e tecnologia para nossos
clientes”, afirma a gerente.
A ZF lançou, recentemente, a

TRW Electric Blue, linha de pastilhas
de freio para veículos elétricos. Já
no equipamento original, a fabricante tem desenvolvido tecnologias
para segurança de motoristas, passageiros e pedestres, como o primeiro
freio de estacionamento elétrico
dianteiro da indústria, o Front EPB,
lançado no final de 2019, que traz
variadas vantagens ao sistema EPB
- Freio de Estacionamento Elétrico
para uso nos eixos dianteiros de
veículos menores.

SAIBA MAIS
BOSCH
0800-7045446
www.bosch.com
EATON
(19) 3881-9444
eaton.com.br
GATES
0800-2742837
www.gatesbrasil.com.br
MONROE
0800-166004
www.monroe.com.br
NAKATA
0800-707-8022
www.nakata.com.br
SCHAEFFLER
(15) 3335-1500
sac.br@schaeffler.com
www.schaeffler.com.br
TIMKEN
(11) 4191-9144
www.timken.com
WAHLER
0800 229 4507
www.wahler.com.br
ZF
0800-0111100
(15) 99619-9689
aftermarket.southamerica@zf.com
https://aftermarket.zf.com
P
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DIVIRTA-SE

AVENTURAS DE UM SUPERBALCONISTA
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VALE UM BRINDE ESPECIAL
Os 100 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.

CRUZADAS
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10
11

12
13
16

14

17

15

18
19

20

21

22

23
24
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28
30

2.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
16.
18.
20.
21.
22.
25.
26.
27.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.
10.
14.
15.
16.
17.
19.
23.
24.
25.
28.

HORIZONTAIS
Profissão, função de advogado
Vagão de trem ou de metrô para transporte de passageiros
...dos compositores da Escola de Samba da Mangueira
Chave de segurança em celulares e computadores
Atividade escolar aos sábados para recapitular matéria
Que se faz com muita rapidez; apressado, breve
Famoso, célebre
Conversa fiada; dito com o intuito de enganar
Qualquer exercício voluntário do ser humano (plural)
Acordo entre pessoas sob determinadas condições
Sinônimo de anverso
Desenho definitivo ou esboço de um projeto
Tecido de algodão muito resistente
Gelo em inglês
Resposta à perda de alguém
O pedreiro passa horas na ...
... das Rocas é o único do Atlântico Sul Ocidental

VERTICAIS
O ... lusófono tem 52 cartas
Personagem mais hostilizado em campo
A escala de ... maior não tem sustenidos nem bemóis
Forma de parcelamento para aquisição de bens sem juros
Importante agente da fotossíntese das plantas
Uma grande tragédia hoje em dia é ter o zap ...
Ser humano e chimpanzé fazem parte da ordem dos ... (sing.)
Melhor que boa
... bem o cliente é obrigação de qualquer negócio
Ele adora ... seu relógio de ouro
O dono do imóvel acionou o ... por falta de pagamento
... per capta
Contrato entre um devedor e uma instituição financeira
O guarda passa o dia todo assoprando seu ...
É assistida por alunos
É a antítese do mal
Dentro de

P
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