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Indústria entre altos e baixos

A Anfavea, entidade que representa as montadoras, 
divulgou nesta quarta-feira (6), os dados de produção 
e vendas de setembro, que se mostram ligeiramente 
melhores do que os de agosto, ainda que naquele 
mês 11 fábricas tenham sido paralisadas total ou 
parcialmente. 

O resultado entre autoveículos (leves) foi a fabricação 
de 173,3 mil unidades, 5,6% sobre agosto, mas suficiente 
para ter o pior setembro desde 2005. 

Os pesados vivem outra realidade: os caminhões elevam 
os dados com alta de 104% no acumulado da produção 
sobre 2020 e melhores resultados desde 2018. Sempre 
puxados pelos segmentos do agronegócio, mineração e 
infraestrutura. 

Ainda enfrentando desafios
Após o fechamento do mês de setembro e a um trimes-

tre para encerrar o ano, a Anfavea reviu, novamente, as 
perspectivas de produção e vendas de veículos leves e 
pesados para 2021. 

O que nenhum profeta poderia imaginar era que depois 
de um 2020 com tantos problemas em meio à pandemia, 
a recuperação de mercado enfrentaria tantos desafios. E 
diferentemente de outras crises, quando a queda de pro-
dução se deu por baixa demanda, desta vez o problema 
vem da oferta.

Entre os obstáculos que levaram a esse choque 
desde 2020 estão problemas logísticos com atrasos 
no frete, falta de contêineres e voos cancelados. Além 
disso, a falta de insumos – alumínio, borracha, pneu, 
embalagens e, principalmente, os semicondutores – 
ainda paralisam fábricas e interrompem por semanas 
a produção. 

Volkswagen

Fábricas afetadas pela falta de pecas

Ranking de vendas
De acordo com o balanço da Fenabrave (que represen-

ta as concessionárias), o Hyundai HB20 foi o carro mais 
vendido em setembro (7.147 unidades), seguido por Fiat 
Toro (6.852), Jeep Compass (6.823), Fiat Strada (5.772) 
e Volkswagen T-Cross (5.733). 

Entre os importados pela Abeifa, destaque ao Volvo 
XC60 (459 unidades), Kia Bongo (293), Volvo XC40 (258), 
Porsche Macan (101) e Kia Sportage (99). 

Hyundai
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Mais um Porsche elétrico
A Porsche, aliás, que vem se destacando desde 2020 

com modelos entre os importados mais vendidos, lançou 
na semana passada o Taycan Cross Turismo, o esportivo 
100% elétrico. 

Por R$ 685 mil, a versão off-road desse modelo que 
lembra uma sport wagon gera 280 kW de potência (380 
cv) ou até 350 kW (476 cv) com a utilização dos recursos 
overboost e controle de largada. 

O pacote design off-road opcional aumenta a altura livre 
do solo em até 30 mm, o que pode ser muito bom para 
rodar pelo sofrido asfalto brasileiro. 

O preço inclui a instalação do carregador doméstico, em 
que a marca executa um projeto específico de acordo com 
condições específicas da residência do cliente.

Quem quiser ainda realizar o sonho de ter um Porsche 
na vida com aquele motorzão turbo a gasolina deve correr. 
Até 2025, metade dos carros da marca alemã produzidos 
serão híbridos ou totalmente elétricos. 

Porsche

Porsche Taycan Cross Turismo

(*) - É economista e jornalista especializada no setor automotivo. 
E-mail: lucia@viadigital.com.br

Expectativas
O problema não é localizado, e sim global. Segundo um 

estudo divulgado pela Anfavea, o impacto pela falta de 
semicondutores deverá levar a uma perda de produção em 
2021 estimada entre 7 e 9 milhões de unidades de veículos 
no mundo. 

No Brasil, a cada mês, a entidade revisa suas expec-
tativas. Desta vez, os executivos traçam dois cenários. 
Num mais realista, estima-se fechar o ano com a pro-
dução de 1,956 milhão de unidades de autoveículos, 
alta de 3% em relação a 2020. E numa visão mais oti-
mista, com menos problemas neste último trimestre, 
poderiam fechar 2021 com 2,044 milhões de unidades 
(avanço de 7%). 

Nas vendas, as estimativas giram entre 1,906 milhão 
(-2%, na visão realista) e as mais positivas seria de 1,980 
milhão (alta de 1%). 

Importados também impactados
Por não ser um problema apenas local a falta de oferta, 

as 11 importadoras representadas pela Abeifa também 
tiveram queda de vendas em setembro: -14,5% em relação 
a agosto, com 1.871 unidades e 19.795 no acumulado de 
janeiro a setembro. 

“Nossas associadas não conseguiram atender à demanda 
potencial, por conta da falta de produtos em consequên-
cia do abastecimento instável de semicondutores. Infe-
lizmente essa situação deve perdurar pelos próximos 
meses”, lamentou de João Henrique Oliveira, presidente 
da entidade. 

Com forte impacto pela pressão do dólar e falta de insu-
mos, além da inflação, a Abeifa reivindica com os órgãos 
federais a adequação do regime de importação e redução 
de alíquotas para veículos híbridos e elétricos. 

Abeifa

João Oliveira

O maior desafio do empresário nos 
preparativos da Black Friday é sua cadeia 

de suprimentos.

Para as empresas conseguirem 
tirar o máximo de proveito des-
te grande evento, o empresário 

necessita traçar estratégias financeiras 
para ter um bom faturamento no final 
do dia. 

A Divibank, plataforma que oferece 
financiamento usando o modelo de 
revenue-share (compartilhamento de 
receita) para que companhias tenham 
acesso a capital para crescer seus 
negócios, trouxe alguns aprendizados 
voltados para os PMEs. 

Para ter uma Black Friday de sucesso, 
você tem que começar a se planejar 
hoje. 

O maior desafio do empresário nos 
preparativos da Black Friday é sua 
cadeia de suprimentos. Especialmente 
com importação de produtos 

Existe uma falta de contêineres dis-
poníveis, alta no preço do frete, além 
de portos que ainda fecham periodica-
mente por conta da Covid-19, fazendo 
com que o seu estoque não chegue a 
tempo para a Black Friday, perdendo 
clientes e dinheiro. 

Se seu site cair, você não existe no 
mundo online. Este é o momento para 
virar seu site de ponta cabeça. 

Garanta que todos os pixels estão 

Donos de e-commerce e a estratégia 
financeira para a Black Friday

O segundo semestre para o setor de varejo é extremamente importante por conta de datas estratégicas 
como a Black Friday, que neste ano ocorre no dia 26 de novembro

teralmente rasgar dinheiro. Já agende 
uma reunião com sua agência/time 
de marketing digital. 

Por que a Magazine Luiza sabe que 
pode gastar milhões em 24 horas? 
Porque todos os criativos já foram 
produzidos, e as campanhas já foram 
previamente aprovadas pelos canais. 
O Facebook, por exemplo, pode de-
morar para aprovar novas campanhas 
perto de datas sazonais. Garanta que 
seus criativos já estão aprovados 
pelos canais antes de aumentar seu 
investimento. Se sua agência já não 
está finalizando a estratégia da Black, 
você já está nadando contra a corrente. 

A maioria dos e-commerces não se 
planejam de forma adequada antes da 
Black Friday. Além disso, muitas vezes 
deixam de comprar estoque pois preci-
sam garantir seu investimento em ads. 
Com a realização de um planejamento 
financeiro que contemple o marketing 
digital, o empresário terá a tranquili-
dade de que quando os seus produtos 
chegarem, seu site for testado, e a 
sua equipe de mídia subir suas peças 
publicitárias, só será preciso apertar 
um botão para rodar suas campanhas 
digitais. - Fonte e outras informações: 
(https://divibank.co/home).
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disparando de forma correta, além 
de realizar testes de performance 
e carga. Se você planeja utilizar 
serviços terceirizados para estas 
funções, muitos profissionais estarão 
sobrecarregados a partir de outubro. 
Não deixe a manutenção do seu site 
para o último momento. Direcionar 
usuários para um site fora do ar é li-

Thales Cyrino (*)
 
A cada dia que passa surgem 

novas soluções de segurança.
Objetivam de atender às 

novas demandas de negócio 
frente ao crescente aumento 
das ameaças cibernéticas que 
evoluem num ritmo surpre-
endente. Existem diversos 
estudos que demonstram 
que pequenas, médias e 
grandes empresas possuem,  
respectivamente, 20, 50 e 
130 diferentes ferramentas 
para garantir a segurança dos 
negócios. 

Não é necessário ser ne-
nhum gênio para identificar 
que é impossível gerenciar, 
de forma efetiva, todas es-
tas ferramentas sem que 
um grande investimento em 
pessoas seja realizado. Além 
desta quantidade incrível de 
tecnologias, a falta de mão 
de obra especializada em 
segurança se torna um risco 
latente para organizações de 
todos os segmentos. Imagi-
nem manter especialistas em 
tantas tecnologias, e ainda 
dentro do orçamento? 

Uma opção para resolver 
esse problema é terceirizar 
essa gestão com especia-
listas certificados para que 
você possa delegar estes 
desafios, ao mesmo tempo 

em que garante a aplicação 
das melhores práticas da 
indústria em processos de 
gerenciamento de mudan-
ças, eventos e incidentes, 
para manter seu negócio em 
conformidade com todas as 
práticas recomendadas e 
com os requisitos regula-
mentares. 

O parceiro ideal vai te ofe-
recer a habilidade específica 
e especializada necessária 
para dar atenção constante, 
treinamento e manutenção 
aos seus diversos dispositivos 
de segurança, 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, com 
acordos de nível de serviço 
estendidos (SLAs) e um 
custo operacional muito mais 
competitivo, afinal, ele já ge-
rencia inúmeras tecnologias 
em outros clientes. 

Ao delegar esse serviço a 
um provedor, você poderá 
melhorar a eficiência opera-
cional e a técnica da gestão 
das suas ferramentas, com 
investimento mínimo em 
tecnologia e gastos reduzidos, 
sem sacrificar a qualidade ou 
a amplitude do controle dos 
seus dispositivos para poder, 
assim, focar no que realmente 
importa, o seu negócio. 

(*) - É Senior Security Business 
Development Manager da NTT Ltd 

(hello.global.ntt).

Como gerenciar soluções de 
segurança de forma eficiente

Marcos Scaldelai (*)

Vivemos um momento delicado na 
economia e é fato que isto se reflete 
em questões pessoais e de convi-
vência no dia a dia com as pessoas, 
seja no ambiente de trabalho ou no 
próprio lar. 

Para se destacar em um mundo 
cada vez mais dinâmico, inovador 
e cheio de transformações que 
acontecem instantaneamente, um 
bom líder não deve só tomar boas 
decisões nos negócios, mas também 
ser resiliente, ter postura firme e, 

acima de tudo, estar pronto para 
qualquer desafio que aparecer no 
seu caminho. 

Contudo, nem sempre as organi-
zações privadas e mesmo as insti-
tuições públicas tem profissionais 
que ocupam um cargo de liderança 
e que são capazes de exercer esta 
função que envolve toda uma 
complexidade sobre o negócio, 
gestão de equipe, clientes, fluxos 
de caixa e demais assuntos que 
muitas vezes fogem do controle 
interno, como questões políticas 
e econômicas. 

Ao longo de minha carreira profis-
sional vivenciei muitas situações que 
me fizeram refletir qual o verdadeiro 
papel de um líder e como desempe-
nhar esta habilidade na prática. Sim, 
digo habilidade, pois não é tarefa 
fácil assumir esta posição que além 
de exigir um olhar sistêmico para 
o negócio como um todo, é preciso 
também saber lidar com as emoções, 
medos, angústias e frustrações que 
certamente vão aparecer em algum 
momento da jornada. 

Empresas onde há a ausência 
de líderes comprometidos podem 

sobreviver por algum tempo no 
mercado, mas dificilmente resisti-
rão aos contratempos do cotidiano 
e não haverá uma trajetória para 
se orgulhar, pois se mantiver em 
posição de destaque um líder frágil 
e despreparado, ele não conseguirá 
engajar, motivar e extrair o melhor 
de sua equipe para que os resultados 
sejam positivos. 

Um dos grandes segredos para 
construir uma empresa de sucesso 
e torná-la um legado para as próxi-
mas gerações é ter no seu topo uma 
liderança resistente, que não teme as 

adversidades momentâneas e que se 
desafia o tempo todo. Outro ponto 
extremamente essencial nesta jor-
nada é trabalhar com um propósito. 

O líder inquieto, focado, visionário 
e que trabalha em prol do progresso 
da empresa, estará sempre buscan-
do novas maneiras de não cair na 
tentação de se acomodar e colocar 
em risco um legado construído ao 
longo dos anos. 

(*) - É empresário, apresentador, palestran-
te, consultor e autor de 3 best-sellers, entre 

eles, "Vendedor Falcão". Aca bou de lançar o 
seu quarto livro intitulado "Líder Pronto Para 

Tudo", pela editora Gente. 

A falta de liderança impede o progresso de qualquer negócio


