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R

elembrar esses quarenta anos é emocionante e gratificante, pois, mesmo diante de tantos desafios estamos
cada vez mais fortes e em crescimento constante. Devemos isso a todos que passaram e estão em nossa
empresa. Eles representam nossa peça principal e nosso maior e melhor motivo para sempre buscarmos
estratégias que nos diferenciem nesse mercado cada vez mais competitivo.
Creio que boa parte do sucesso da Auto Norte se deve ao seu
diferencial no atendimento. Eu sempre fiz questão de participar
dos processos que envolvem o contato com os clientes. Nos
primeiros anos da empresa, eu pessoalmente ia até eles, tirava os
pedidos, fazia o faturamento e no dia seguinte, se possível, já ia
fazer a entrega. Foram muitas viagens a Caruaru, por exemplo,
onde eu ia de ônibus, porque era mais barato, fazia as vendas,
voltava pra Recife e logo depois ia de novo a Caruaru com uma
Kombi lotada para fazer as entregas.
Além de mostrar como os clientes eram importantes para
nós, essa forma de atendimento mais pessoal agilizava todo
o processo, reduzia os custos para a empresa e diminuía o
prazo de entrega. Foi assim que crescemos. Hoje em dia eu não
preciso mais fazer isso, mas faria com o maior prazer. Ainda sou
um vendedor, um comprador e responsável pelo financeiro. E
sempre que posso, realizo o atendimento pessoalmente, porque
Carlos Eduardo Monteiro (Cacai)
não perco nunca a satisfação de falar com as pessoas e fazer
muito mais do que uma simples venda.
Minha gratidão aos nossos colaboradores que estão conosco há décadas e a todos que trabalham com
foco, comprometimento e dedicação. A Auto Norte não existiria sem eles, que são os responsáveis por fazer
funcionar todas as operações do jeitinho que só a nossa empresa tem.
Aos representantes, que atuaram na ponta através do relacionamento com os clientes. A contribuição deles
foi fundamental para estarmos presentes nos estados onde temos nossas filiais.
Aos fornecedores, pela parceria durante todos esses anos. São eles, com seus produtos de qualidade e o
compromisso com a entrega dentro dos prazos, que colaboram para a Auto Norte ser considerada pelo
mercado como uma das maiores e melhores distribuidoras de autopeças das regiões Norte e Nordeste.
Aos parceiros, que estão nos prestando serviços com excelência e dedicação e que não medem esforços para
crescermos juntos, fazendo o melhor trabalho possível e agindo com espírito de equipe e a consciência de
que todos estamos no mesmo barco.
Aos nossos clientes, que são o principal motivo de estarmos sempre buscando crescer, para melhor atendêlos. Nosso funcionamento é um constante aprendizado, porque é com suas críticas, sugestões e elogios que
continuamos com a estratégia de sermos a sua distribuidora preferida.

Cacai e família
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Cacai e netos

F

aço parte ativamente de 19 destes 40 anos de existência da Auto Norte. Neste tempo, eu a vi crescer, ganhar
novos personagens, enaltecer os antigos e sobreviver a muitas adversidades. Expandimos não só em tamanho,
com as aberturas de nossas seis filiais, mas também profissionalmente. Fui espelho e me espelhei em muitos
aprendizados com várias pessoas importantes do nosso mercado e entre nossos colaboradores tão dedicados,
especialmente o Cacai.
Cacai é uma personalidade dentro de nossa história tão marcante quanto, por exemplo,
o Pelé para o futebol. Não existe Auto Norte sem sua trajetória e vice-versa. Nele eu
encontro as mais sinceras e potentes qualidades de um ser humano, o que vai muito além
de um gestor. Tivemos a melhor escola, dentro e fora de casa. Como empresa familiar,
passamos por momentos de adaptações sobre como atuaríamos neste contexto. Com
muito respeito e diálogo e alguns poucos “perrengues” (hehehe), conseguimos, durante
todos esses anos, definir nossos papéis e tomar as decisões mais estratégicas.
O fruto dessa verdade que estamos colhendo hoje. Podemos dizer que a Auto Norte
está em seu melhor momento como organização. Nesta data tão especial eu só consigo
pensar em uma única palavra: gratidão. Aproveitar este espaço de fala para agradecer a
Deus, Cacai, Guga e todos os nossos colaboradores, fornecedores, clientes e parceiros que
estiveram conosco neste caminhar.
Bruna Monteiro
Nossas vidas são entrelaçadas com todos que se dedicaram à Auto Norte, e sinto que levo
um pouquinho de cada um dentro de mim. Esta sensação de plenitude é o melhor presente que a Auto Norte e
todos vocês poderiam me dar. Que venham muitos mais anos de sucesso pela frente para a Família Auto Norte.

C

omecei na Auto Norte como estagiário, no setor de cadastro de produtos, com
o objetivo de implantar o catálogo de produtos. Ainda como estagiário tive
a oportunidade de passar e aprender as rotinas de todos os departamentos, o que
me possibilitou escolher a área comercial, que foi aquela com a qual eu mais me
identifiquei. Com o curso concluído, me tornei supervisor de vendas, atuando na linha
de frente com clientes.
Ao longo do tempo, fui me envolvendo nas negociações com os fornecedores e
migrando aos poucos para a área de compras, onde foi possível incluir a linha de
motopeças, novos fornecedores e até contribuir para a expansão da empresa, com a
abertura de novas unidades. Eu me orgulho demais da nossa trajetória, porque mesmo
sendo uma empresa familiar, onde o índice de insucesso é expressivo, estamos no
Gustavo Monteiro mercado há 40 anos e buscando crescer cada vez mais.
Isso se deve a Cacai, que nunca exigiu que seus filhos trabalhassem na Auto Norte mas
sempre nos trazia para eventos na empresa e marcava nela o ponto de encontro para passeios da família. Isso
permitiu que naturalmente fôssemos querendo nos envolver com a empresa e na área com a qual mais nos
identificávamos. Além disso, Cacai sempre nos deu autonomia para tomarmos as decisões estratégicas.
Além de Cacai, agradeço aos meus primeiros gestores, que me ensinaram tudo o que sei da Auto Norte,
aos nossos colaboradores, pelo foco na dedicação, e aos parceiros e clientes que fazem desses 40 anos uma
história de sucesso.
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Pronta para o futuro

A

Auto Norte celebra suas quatro décadas de
sucesso preparando-se para investir ainda mais
em modernização e em novas filiais que irão
garantir presença física em toda a região Nordeste.
Em 1980, no Brasil, não existia injeção eletrônica nos
carros, o mercado automotivo não recebia modelos
importados e estava praticamente restrito a quatro
grandes montadoras. Além disso, a moeda era o
cruzeiro. A introdução de componentes eletrônicos,
que começou com a injeção e não parou mais, só veio
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em 1988. A abertura do mercado para as importações
chegou em 1990 e vieram fábricas coreanas, japonesas,
francesas e, finalmente as chinesas. E, por fim, o cruzeiro
deu lugar ao cruzado, ao cruzado novo, ao cruzeiro, ao
cruzeiro real e ao real, moeda que vigora até hoje.
Todas essas transformações foram citadas para destacar
o feito da distribuidora Auto Norte, por celebrar, em
2020, 40 anos de fundação em meio a uma pandemia
de vírus, com estrutura para enfrentar esse desafio e
fazer vários projetos para o futuro. Fruto do esforço do

seu pioneiro, Carlos Eduardo Monteiro - chamado por
todos de Cacai. Foi ele que criou, em Recife, a primeira
unidade da empresa em 1980.
Ele atuava como representante de algumas fábricas,
atendendo os varejistas, e percebeu que essas fábricas
concediam prazos longos de pagamento. Logo, se
passasse a ser um distribuidor, vendendo a bons clientes
que honrassem seus compromissos, pagando sempre
em dia, ele conseguiria ter um fluxo operacional positivo.
Nascia, assim, a Auto Norte.

Tudo isso atrelado, claro, ao bom relacionamento que
Cacai sempre manteve com seus clientes. Ou seja, foi a
união de uma excelente oportunidade, vislumbrada graças
à experiência de mercado, com um trabalho de formação
de parceiros de negócios que havia sido construído ao
longo de vários anos antes da criação da empresa.
Como já foi dito, a economia brasileira e o mercado
automotivo local passaram por muitas mudanças
nos últimos 40 anos. E sucessivas crises. Por isso, foi
preciso ter muita criatividade e jogo de cintura para
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que a Auto Norte seguisse firme e sempre em trajetória
ascendente. Alguns exemplos de iniciativas podem ser
citados para ilustrar isso.
Nos primeiros anos de qualquer empresa, uma das
principais dificuldades é se capitalizar, ou seja, ter recursos
para investir em logística, infraestrutura e mercadorias. A
solução encontrada para conseguir crédito bancário foi
emitir notas promissórias dos bons clientes como garantia.
As liberações dos financiamentos, por mais difíceis que
fossem, iam sendo feitas em função dessa estratégia.
Para enfrentar desafios como a chegada da concorrência
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de distribuidores nacionais na região Nordeste (área de
atuação da Auto Norte), alta carga tributária e sucessivas
crises econômicas, a saída foi fortalecer a parceria com as
fábricas. Um exemplo: a empresa foi o único cliente de um
grande fornecedor que quitou as compras considerando
o valor antes da desvalorização de moeda que ocorreu
em um dos planos econômicos do governo. Além disso,
a Auto Norte desde o começo sempre buscou trabalhar
com peças originais e fornecedores fortes, para garantir a
satisfação e a consequente fidelização dos clientes graças
à garantia de confiabilidade.

Em seu processo de consolidação, a Auto Norte, buscou
dois eixos principais: aumento na diversificação de
itens e expansão da sua rede de filiais pelo Nordeste.
Em relação ao primeiro eixo, a empresa começou com
distribuição dos itens de linha leve. O passo seguinte foi
a linha pesada e, por fim, o segmento de motocicletas
- chegando, assim, a uma cobertura completa do setor
automotivo. Além disso, a empresa trabalhou com peças
para indústrias nos anos de 2014 e 2015.
Já em relação à política de abertura de novas unidades,
o projeto de estar fisicamente em todos os estados
da região Nordeste sempre existiu, seja para poder

ficar ainda mais perto dos clientes, seja por questões
tributárias, com o objetivo da distribuidora conseguir
se tornar mais competitiva nos preços, e também
para não perder o espaço conquistado, porque a
concorrência também estava se instalando. A primeira
capital a ganhar uma unidade foi Salvador.
Isso se deu porque havia um representante com força de
vendas na capital baiana. Em seguida foram abertas filiais
na seguinte sequência: Fortaleza, Natal, João Pessoa,
Teresina e Aracaju. A meta, agora, é inaugurar mais duas
filiais, uma em Maceió e outra em São Luís. Com isso, a
empresa irá garantir a presença física em todo o Nordeste.
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Uma família de gestores
Um aspecto que acompanha a Auto Norte é o fato
dela contar com o espírito empreendedor das pessoas
da família de Cacai. A empresa nasceu através de uma
sociedade com seu irmão. Anos depois, desfeita essa
sociedade, foi a vez dos seus filhos, Bruna e Gustavo,
inaugurarem a fase da segunda geração.
Este foi mais um desafio superado, porque o começo
não foi fácil. Houve resistência por parte dos líderes que
estavam à frente da empresa e naquele momento Cacai
teve de tomar as decisões como gestor e não como pai.
A medida adotada, então, foi colocá-los para começar
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na área operacional, conhecendo toda a rotina e os
processos da empresa. Quando estavam mais preparados
e legitimados por todos, eles foram sendo inseridos em
setores mais na linha de frente até chegarem à diretoria.
Muitos projetos
De olho no futuro, a Auto Norte tem uma nova
vertente para explorar, além da expansão do portfólio
e das futuras unidades de São Luís e Maceió. Tratase do comércio online, que está revolucionando a
relação entre empresas e seus fornecedores e clientes
e teve um crescimento ainda mais acelerado durante

o período mais crítico da pandemia de coronavírus.
Atualmente a empresa passa pela análise de uma
consultoria que vai auxiliar no seu planejamento
estratégico. E de acordo com Cacai, o futuro passa,
necessariamente, pelo investimento em tecnologia
e nas novas formas de se relacionar com os parceiros
e clientes. Com a consultoria, está sendo feito
o diagnóstico geral da empresa, o que tornará
possível formalizar decisões que já estavam sendo
observadas há algum tempo como necessárias,
como o avanço das vendas online. Através delas,
os clientes têm a facilidade para acessar, em tempo
real o estoque completo com preços, prazos e

condições de compra. Além disso, o e-commerce é
visto como uma realidade que todas as empresas
precisam implantar para se manterem no mercado,
porque esse tem sido o comportamento observado
no perfil dos compradores.
Com o sucesso da Auto Norte ao longo das quatro
décadas, fica a certeza de que a empresa não mudaria
nada do que foi feito em todos esses anos, porque se
houve bons resultados, isso é fruto dos acertos e dos
fracassos. Eles são necessários e devem sempre ser
tomados como lições. O sentimento é de gratidão a
Deus e a todos que têm feito desses 40 anos um período
de alegria e de aprendizado.
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Matriz - Recife (PE)

PARCEIROS E COLABORADORES

N

ós da Busccar Consultoria parabenizamos a Auto Norte, seus diretores e
todos os funcionários pelo trabalho que vem trazendo tãos bons resultados.
São fatores como a valorização do ser humano voltada para a gestão de pessoas,
muita dedicação de todos e grandes realizações que fazem esta empresa ser tão
especial. Todo este sucesso alcançado é um reflexo da sua ética, transparência e
profissionalismo. Agradecemos a confiança nesses 20 anos de parceria! Parabéns!

Busccar Consultoria

Orgulho-me de fazer parte da família Auto Norte e poder comemorar seus 40 anos
de liderança no mercado de autopeças no Norte e no Nordeste. Com uma gestão
estratégica de custos baixos, a empresa vem proporcionando aos clientes preços
menores que os da concorrência. Tem logística interna e externa extraordinárias, além
de contar com tecnologia de ponta na gestão de estoques e dos seus processos de
negócios. Tudo isso alinhado com uma boa estrutura de capital e equipes excelentes
e motivadas.
A Auto Norte une a experiência de uma empresa de 40 anos de sucesso ao fervor de
uma empresa recém criada para continuar crescendo por muitos anos. Desde 1997
compartilho sonhos, conhecimentos e ajudo a empresa a vencer os desafios do diaa-dia. Agradeço à diretoria por nos inspirar a trabalhar em equipe e a buscar soluções
que fazem a diferença na gestão dos negócios, sempre nos mostrando que podemos
ir além. Parabéns a Cacai, Guga, Bruna e a todos que têm feito a Auto Norte ser um
bom lugar de trabalho ao longo destes 40 anos.

José Ribamar L. Souza, Consultor tributário, 23 anos de parceria

C

omecei minha trajetória na Auto Norte em 1992, como faturista. Durante este
período inicial percorri alguns setores, dentre eles cobrança e compras. Sinto-me
orgulhosa por esta caminhada, pois foi nela que obtive grandes conquistas pessoais
e profissionais. Em 2012 fui promovida ao cargo de Gestora em Logística, no qual
permaneço atualmente, sendo responsável pela coordenação de todo o grupo.
Decerto a ética, a transparência e o profissionalismo sempre foram pilares para
nos fazer crescer na Auto Norte. Além disso, a empresa possui uma força que nos
transforma e nos motiva a trabalhar com a mesma intensidade e enlevo todos os dias,
nos fazendo sentir parte significativa da organização. Ademais, deixo aqui minha
gratidão a toda a diretoria da Auto Norte por esses muitos anos de confiança.

Roseane Maria dos Santos, Matriz Recife, 28 anos de empresa

20 - REVISTA AUTO NORTE - 40 ANOS

M

inha história na Auto Norte começou no dia 1º de novembro de 2001,
quando fui contratado para desenvolver o segmento da linha pesada.
Confesso que foi bem desafiador. Na ocasião, iniciei o trabalho sozinho e aos
poucos fui montando a equipe. Deus foi abençoando o trabalho e os frutos foram
vindo, de forma que em dois anos já nos posicionávamos como uma referência no
segmento de linha pesada no estado de Pernambuco. Em 2007 fui surpreendido
com um novo desafio proposto pela diretoria: dessa vez era uma oportunidade de
gerenciar a unidade de Salvador. Lembro que relatei, com muita sinceridade, que
não tinha experiência com a parte administrativa mas estava pronto, se a diretoria
me apoiasse no desafio. Já em Salvador, fui contemplado com uma bolsa de
estudos pela empresa, dentro do seu programa de incentivo que busca, ao mesmo
tempo, preparar seus profissionais para uma carreira interna bem sucedida.
De 2012 a 2016 retornei à matriz e fui promovido a gerente-geral. Em outubro
de 2016 retornei novamente à filial de Salvador, onde estou até o momento.
Neste aniversário de 40 anos quero expressar a Deus minha gratidão e dizer à
pessoa de seu Carlos Eduardo e a seus filhos Gustavo e Bruna que é uma honra
ter participado até aqui com um tijolinho na construção dessa empresa chamada
Auto Norte, que hoje é uma referência no mercado de reposição de autopeças e
motopeças no Nordeste.

Ricardo Moraes, Filial Salvador, 19 anos de empresa

C

omecei minha caminhada em 1º de novembro de 2005 como motorista e hoje estou
como vendedor. A Auto Norte está sempre acreditando e dando oportunidades aos
funcionários que se empenham. Já realizei vários sonhos até hoje e fico feliz e muito
agradecido por saber que a empresa confia em mim. Sei que meu esforço incansável vai
contribuir para que juntos sejamos mais fortes! Sempre, Auto Norte, estarei com você!

Gleydson Barros de Sousa, Filial Ceará, 14 anos de empresa

G

ostaria de agradecer a toda diretoria da Auto Norte por me proporcionar esse
momento tão especial.
Primeiramente agradeço a Deus pela oportunidade de fazer parte de uma empresa
altamente responsável que tem como DNA a valorização do capital humano.
Eu me sinto muito prestigiado e valorizado por fazer parte dessa conceituada
empresa, onde nesses 30 anos de serviços prestados,consegui com muito orgulho
manter minha família e alcançar minhas conquistas pessoais.
Confesso que após esses 30 anos,ainda venho para empresa como se fosse o meu
primeiro dia de trabalho,com o maior prazer e entusiasmo. Lembro que comecei
como separador e hoje tenho a alegria de ser um coordenador de logística da
unidade PB.
Agradeço a toda diretoria pela confiança e oportunidade de fazer parte dessa
conceituada empresa.

Paulo Manoel, Filial Paraíba, 30 anos de empresa
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Nakata
A Nakata parabeniza a Auto Norte e seus colaboradores
pelos 40 anos de história de desafios e vitórias.
Com nossa parceria sólida, baseada nos pilares de
confiança e credibilidade, é um privilégio fazer parte
desta história de sucesso!
Alex Calheiros

Mobensani
Parabéns, Auto Norte, pelos 40 anos de sucesso, sempre
em desenvolvimento com o mercado automotivo
e trazendo em sua essência um grande valor,
dedicação, comprometimento e responsabilidade
com o segmento. Nós da Mobensani temos a honra
de fazer parte dessa trajetória e estaremos sempre
juntos nessa brilhante jornada.
Simone de Azevedo

Perfect
Nos sentimos lisonjeados por fazer parte da trajetória
de uma empresa como a Auto Norte, focada no
relacionamento com os clientes, e em oferecer peças e
soluções que contribuem para o crescimento do mercado
de reposição de veículos automotores no Nordeste.
Nós da Perfect Automotive desejamos continuidade do
sucesso e prosperidade para os colaboradores e todos
os clientes da Auto Norte.
Feliz 40 anos!
Gerson Coronado - Presidente
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Marelli
Para nós da Magneti Marelli Cofap é
um privilégio estar ao lado da Auto
Norte nesses 40 anos de história,
acompanhando de perto o sucesso dentro
de um segmento sempre em evolução e
tão competitivo quanto o da reparação
automotiva. Que venham muitos outros
anos aí pela frente e que cada vez existam
mais motivos para comemorar!

Mônica Cassaro – Diretora de Marketing,
Comunicação, Engenharia de Produto
e Assistência Técnica Marelli Cofap
Aftermarket Latam

Gauss
Dessa linda história de 40 anos da Auto
Norte, a Gauss se sente muito honrada
por fazer parte. O espírito da equipe, a
visão de seus fundadores e os princípios
compartilhados por todos, principalmente
o de valorizar as pessoas, nos inspiram e
nos fazem querer caminhar juntos pelos
próximos 40 anos que virão. Contem com
a Gauss para continuar essa trajetória.

Cláudio Doerzbacher Jr.

Gates
Para a Gates é uma satisfação participar dos 40 anos
de existência da Auto Norte, uma grande referência
do Nordeste e de todo o Brasil na distribuição de
peças automotivas. Sabemos que este longo caminho
foi construído com muito esforço, seriedade e
competência, por isso temos certeza de que as próximas
quatro décadas virão acompanhadas de muito mais
sucesso! Parabéns... e contem sempre com a Gates!

Sidney Aguilar
Diretor de Vendas e Marketing
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Reconhecimento no mercado e na sociedade

D

a mesma forma que nenhuma pessoa é uma ilha, uma empresa também não é. Ela se relaciona com
fornecedores, clientes, parceiros, familiares de todos aqueles com os quais faz negócios e, em última instância,
com a sociedade. A Auto Norte tem essa percepção e sabe a importância das avaliações de seu desempenho
feitas por agentes externos. É através delas que a empresa sinaliza para o mercado a sua solidez, seu compromisso
com a saúde financeira e sua preocupação com o bom atendimento e a sustentabilidade.
Em sua história, a Auto Norte reúne participações em pesquisas e levantamentos com bastante credibilidade no
mercado brasileiro. Além disso, iniciou, ainda este ano, mesmo com as dificuldades causadas pela pandemia de
coronavírus, um sistema de abastecimento de eletricidade através de energia solar, medida que está em sintonia com
a preocupação crescente, nos dias atuais, com o uso de fontes renováveis e não poluentes. A seguir, mais detalhes
sobre cada uma das ações e resultados da empresa em certificações e sustentabilidade.

Matriz, Recife (PE)

Energia solar
Em 2019, Cacai teve a ideia de analisar a viabilidade da implantação de um sistema de energia solar. O projeto foi iniciado
pela área administrativa, que se pautou pela metodologia triple bottom line, ou tripé da sustentabilidade, que mede os
efeitos da mudança com base nos aspectos ambiental, social e econômico-financeiro.
Com tudo compilado, foi escolhida uma empresa de referência, porque além do investimento ser alto, havia expectativa
de mudanças nas regras de energia solar, e a escolha do parceiro ideal é um dos fatores para se colher o resultado
esperado. Devido à pandemia, a conclusão do sistema de energia solar precisou ser adiada para que fosse mantida
a segurança dos colaboradores e de todos os envolvidos com as atividades da Auto Norte. Em julho deste ano,
exatamente o mês em que a empresa completou 40 anos de atuação, a obra foi concluída, como um sinal de mais
uma nova fase e ciclo iniciados.
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Maiores e Melhores
A Premiação Maiores e Melhores em Distribuição de Autopeças (Editora Novo
Meio) teve sua primeira edição em 1996. A avaliação acontece através de uma
pesquisa com varejistas de todo o Brasil, na qual eles respondem um questionário
com 20 perguntas que abrangem o portfólio de produtos dos distribuidores que
fornecem para as lojas.
A Auto Norte concorre a este prêmio desde a edição inicial, em 1996, e já no ano
seguinte conquistava seu primeiro reconhecimento. Nos anos de 2013, 2015 e 2019,
ganhou o título de melhor da região Nordeste. Além disso, o nome da empresa
consta entre os três melhores das regiões Norte ou Nordeste em 1997, de 2001 a
2011, em 2014 e de 2016 a 2018.

Melhores Empresas
Para Trabalhar - GPTW
Em 2012, quando foi feito o planejamento
estratégico, um dos resultados das análises
foi a indicação de que a Auto Norte devia
avançar ainda mais na gestão de pessoas
e montar um departamento de recursos
humano interno. Na época, a empresa
contava com uma consultoria externa
em RH e Departamento Pessoal. Ambos
já realizavam, juntos, algumas atividades
pertinentes à área, mas ainda existiam
subsistemas que poderiam ser implantados
para garantir mais avanços.
Em 2013 foi, então, iniciado o trabalho da
implantação do RH interno e a Auto Norte
precisava de diretrizes e parâmetros para
guiar a iniciativa. Em uma pesquisa realizada
no mercado, foi detectado que o Great Place
To Work (GPTW) tinha uma metodologia
de trabalho muito próxima aos valores e à
cultura organizacional da empresa. Então,
neste mesmo ano foi feita a inscrição para
participar da pesquisa. Com a experiência
adquirida na primeira edição, já a partir do
ano seguinte a Auto Norte passou a receber,
todos os anos, a certificação de uma das
melhores empresas para trabalhar no Brasil.
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MATRIZ E FILIAIS

PERNAMBUCO
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BAHIA

CEARÁ
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FILIAIS

RIO GRANDE
DO NORTE

PARAÍBA
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PIAUÍ

SERGIPE
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RECURSOS HUMANOS

Todos crescendo juntos

Q

uando se fala no setor de Recursos Humanos, o
conhecido RH das empresas, é comum associá-lo ao
departamento que cuida dos funcionários e lida com
temas como férias, afastamentos e políticas de valorização
profissional. Na Auto Norte, esse setor vai muito além desse
conceito. Suas ações envolvem não só os colaboradores,
mas clientes e parceiros, e estão relacionadas com outras
áreas internas, como comercial e compras.
A empresa tem ações e eventos para cada um
dos segmentos de recursos humanos que estão
relacionado com seu negócio e procura envolver todos,
principalmente os clientes, em seu cotidiano. Além
disso, promove iniciativas que unem seus colaboradores
e a comunidade, trazendo para dentro da rotina de
trabalho a ideia da responsabilidade social, ou seja, de
que ajudando as pessoas do seu entorno a viver melhor
e a crescer junto, isso traz benefícios bastante positivos
para todos. Confira as ações:
Abrigo Cristo

Doe Tempo
É um programa social que busca estimular e engajar os
colaboradores nas práticas voluntárias. Como incentivo,
as ações são realizadas dentro do horário de trabalho.
Dentre essas ações estão o “Bingo dançante no Abrigo
Cristo Redentor” e o “Dia das mães solidário: Elas
escolheram doar seu tempo!” Os principais objetivos do
programa Doe Tempo são os seguintes:
• Contribuir para o desenvolvimento e a construção
de uma sociedade melhor por meio de ações de curto,
médio e longo prazo;
• Melhorar e fortalecer a imagem institucional da Auto
Norte na sociedade;
• Desenvolver habilidades e competências dos
colaboradores;
• Gerar engajamento de equipe;
• Demonstrar aos parceiros a relevância de um
comportamento socialmente responsável para obter

Redentor

Dia das Mães

Dia das Mães (PE)

Dia das Mães
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(PE)

(BA)

Medida Certa

Medida Certa (PE)

Medica Certa

(PB)

(CE)

Medica Certa

Medida Certa

(SE)

Medica Certa

(RN)

(BA)

retorno em longo prazo;
• Contribuir para o alinhamento de políticas de gestão de
pessoas, certificações e reconhecimento da empresa.

melhor resultado - que nem sempre é a perda de peso,
porque o mais importante não é esse fator e sim a saúde
de todos os colaboradores.

Auto Norte na Medida Certa
Esta ação é voltada para a melhoria da qualidade de vida
dos colaboradores e tem como objetivo fazer com que
eles se tornem mais produtivos, incentivando hábitos
saudáveis, perda de peso e dando orientação para
mudanças na alimentação e no estilo de vida.
O programa é acompanhado por uma equipe
multidisciplinar composta por educador físico (professor
da ginástica laboral que ocorre em todas as unidades
da empresa), nutricionista e psicóloga. São enviados
por e-mail materiais com dicas de saúde e é realizada
uma pesagem quinzenal. Além disso, para estimular a
participação e a efetividade, é oferecida uma premiação
para aquele que apresentar, no fim do programa, o

Evento para os fornecedores
A Auto Norte é uma empresa que enxerga e trata todos
os que estão envolvidos em seu negócio como únicos,
e busca demonstrar isso através de ações. Por isso, em
2019 foi realizado o primeiro encontro do RH com os
fornecedores, no qual eles conheceram um pouco mais
as atividades da empresa com os colaboradores e a
comunidade. Algumas dessas atividades, inclusive, têm
o apoio dos fornecedores. Mais que uma prestação de
contas, esse encontro demonstrou o compromisso e a
seriedade da Auto Norte em tudo que faz. Eles adoraram
a iniciativa e elogiaram por ser algo que veio do RH, um
setor que, nas empresas, geralmente pouco se envolve
com a área comercial e a de compras.
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Evento para cli

entes

rnecedores

Evento para fo

Evento para os clientes
Todos têm oportunidade de oferecer produtos, mas
soluções, só as empresas que, assim como a Auto Norte,
têm o compromisso de fornecer produtos e serviços que
tenham qualidade e agreguem valor aos seus clientes.
O RH vai além do pensamento de atender apenas as
necessidades dos colaboradores e, por isso, desde
2017 realiza eventos que buscam trazer orientações e
conteúdo de qualidade para os clientes da Auto Norte.
Nos encontros, eles têm possibilidade de conhecer a
empresa de perto e estreitar cada vez mais a parceria.
Em 2019 foi realizada uma palestra com o advogado
trabalhista Renato Melquíades sobre a diferença entre
terceirização e pejotização.
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Auto Norte Aprendendo com Você
O programa tem como objetivo apoiar o desenvolvimento
e a formação profissional dos colaboradores, subsidiando
cursos técnicos, de nível superior e de pós-graduação. É uma
forma de incentivar a educação e o aperfeiçoamento, dando
oportunidade àqueles que se disponham a aplicar na prática
e no exercício de suas funções, os conhecimentos adquiridos.
Nos últimos 5 anos foram 44 pessoas contempladas e
durante todo o tempo de programa mais de 150 pessoas
receberam bolsas de estudos. Além do orçamento
destinado a cursos de curta duração, treinamento e
desenvolvimento, há um específico para a bolsa de
estudos, pois a meta da Auto Norte é elevar cada vez mais
o nível de conhecimento e engajar os colaboradores.
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