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Porque dias melhores
sempre virão
Esperança, esperança e esperança. Não
há que se envergonhar de dizer essa palavra repetidas vezes, porque foi ela que
nos moveu até agora. O setor automotivo, em todas as suas subdivisões (autopeças, montadoras, serviços), sofreu um
baque com a pandemia de coronavírus, a
exemplo de tantos outros da economia.
Houve perda de preciosas vidas humanas.
E ainda há o risco de que mais aconteçam,
porque não saímos da crise.
Mas foi a esperança que manteve as oficinas funcionando, para garantir o trânsito
de pessoas e mercadorias. E também foi
ela que motivou a continuidade do comércio de componentes, que não parou
nem mesmo durante o lockdown decretado pelo Governo do Estado para conter
a segunda onda de ataques do coronavírus. Porque a vida não pode parar, ela apenas se adapta. E o setor automotivo soube
e está sabendo viver nos novos tempos.
Aos poucos, mesmo em ritmo mais lento do que desejamos, as vacinas estão
chegando. Até o fim do ano, a previsão
é de que elas sejam aplicadas em toda a
população adulta do país. Entre os mais
idosos, seus efeitos já se fazem sentir: há
queda de casos e de mortes nas pessoas
com mais de 65 anos em todo o País. Isso
renova ainda mais a esperança de que o
problema será superado já em 2021.
Propositalmente, a palavra “esperança”
aparece em todos os parágrafos deste
texto. O objetivo com isso foi mostrar que
há mais de uma década, Auto Revista Pernambuco segue junto do setor automotivo registrando todos os acontecimentos
mais importantes. E estaremos presentes
no fim da crise, para reportar aos leitores números históricos de recuperação da
economia e do setor automotivo.
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Conta-giros
Tecfil completa 68 anos
A fabricante de filtros automotivos Tecfil chegou aos 68 anos de atividade,
comemorados no dia 20 de março, consolidando sua posição no mercado
com capacidade para produzir 9 milhões de unidades ao mês. Com um
sistema de produção automatizado que conta com as tecnologias da indústria
4.0, as duas unidades fabris da empresa, localizadas em Guarulhos (SP), têm
condições de atender todo o mercado brasileiro e mais de 60 países.

Sampel lança novos produtos
A Sampel, indústria que atua no mercado de metal
e borracha e produz itens como bandejas e buchas
de suspensão, lançou novos modelos de suporte
hidráulico, componente que tem a função de fixar
o motor na carroceria dos veículos, garantindo a
segurança do motorista e evitando ruídos.

DS celebra 50 anos sem crise de meia idade
Fundada em 1971 pelo mecânico de automóveis Dorcídio Schiavetto, a DS surgiu
a partir da demanda por peças para o sistema de carburação de veículos Simca
Chambord. Dorcídio resolveu produzir os próprios componentes e passou
a vendê-los no mercado em que atuava. Cinco décadas se passaram e após
um processo de industrialização que levou ao aperfeiçoamento tecnológico,
crescimento do quadro de colaboradores, certificação ISO 9001 e muitas
outras conquistas, a DS hoje atende o mercado nacional e o internacional.

Spray da Valeo foi eleito produto do ano
O Valeo ClimSpray recebeu o selo “Voted Product of The Year”, prêmio
mundial de inovação e marketing feito a partir de votações de consumidores.
Com uma simples borrifada, o produto desinfeta a cabine de um veículo em
15 minutos e acaba com qualquer vírus (como o coronavírus), bactérias e
fungos inativos. Além do ClimSpray, o Grupo Valeo desenvolveu filtros de ar
que criam uma barreira para a entrada de poluição. Eles bloqueiam partículas
ultrafinas, gases perigosos, mofo, fungos e certas partículas virais de mais de
0,3 milésimos de milímetro.
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Conta-giros
Nova marca da Baterias Moura
A Baterias Moura investiu em uma nova identidade visual. Segundo a
empresa, a marca mais moderna “reflete o DNA inovador e acompanha
as transformações para se manter sempre na vanguarda das tecnologias e
soluções em acumulação de energia”. Entre os motivos para a mudança
estão, de acordo com a Baterias Moura, o conjunto de novas tecnologias
desenvolvidas, a diversificação dos negócios, o salto em gestão e uma cultura
organizacional que elegeu a inovação como um dos pilares. “Esse redesign
simboliza nossa evolução para uma marca mais leve, mais dinâmica, mais
digital”, destaca a diretora de Marketing do Grupo Moura, Andréa Lyra.

Meritor vai produzir eixo elétrico
A Meritor anunciou o início da produção do trem de força elétrico
14Xe para veículos comerciais médios e pesados. O produto é o
primeiro desenvolvido pela marca global Blue Horizon, unidade de
negócio dedicada ao desenvolvimento de novas tecnologias globais
para a mobilidade. O eixo elétrico vai equipar os veículos Classe 8 da
empresa canadense Lion Eletric. Ele conta com um motor elétrico
central com versões de transmissão de simples e duas velocidades
na configuração Standard e versões de transmissão de duas e três
velocidades na configuração Premium.

Motorservice apresenta novos itens
A Motorservice, divisão da Rheinmetall para o mercado de reposição, lançou
bombas de óleo, válvula de comutação e transdutor de pressão da Pierburg
e bronzina de mancal da Kolbenschmidt (KS) para o mercado da reposição.
As bombas de óleo da Pierburg atendem veículos da BMW e da Ford. Já a
válvula de comutação da Pierburg atende veículos da Porsche. Por fim, o
transdutor de pressão é indicado para modelos Iveco e a bronzina de mancal
KS é direcionada para modelos da Honda.

Piquet Sports nas pistas brasileiras em 2021
A união de forças e os planos de disputar três grandes categorias na
temporada 2021 - TCR South America, Império Endurance Brasil e Copa
Truck - juntaram os pilotos Sérgio Jimenez e Nelsinho Piquet e o engenheiro
Carlos Chiarelli para atuar no Brasil. O time preparou carros na F-3 Britânica
e na GP2. As operações na Europa foram encerradas em 2010, depois
de conquistar os campeonatos da F-3 Britânica, com Nelsinho, e da GP2,
com Pastor Maldonado. Desde então, os profissionais estavam atuando no
kartismo, especialmente nos Estados Unidos.
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Dayco realiza sua convenção em versão digital
A Dayco realizou na última semana sua Convenção de Vendas Aftermarket
Brasil, em formato digital, para alinhamento do novo ano fiscal da companhia.
“Precisávamos alinhar as estratégias para o novo ano fiscal com os nossos 40
colaboradores, vale ressaltar que a Dayco possui equipe própria em todo o
território nacional”, comenta Nathália Amorim, supervisora de Marketing para a
América Latina. A empresa fez uma transmissão ao vivo onde o time permaneceu
reunido para assistir e opinar sobre o evento. “Conseguimos proporcionar
um café da manhã para a equipe, dar risada e passarmos um dia juntos. Sentimos a proximidade, mesmo que um
estivesse em Belém, outro em Fortaleza, um no Rio Grande, ou em Goiás. Entendo que nada substitui o presencial,
nós realmente gostamos de ter a equipe próxima, mas temos que aproveitar essas novas possibilidades”, comenta
Marcelo Sanches, diretor de Aftermarket para a América Latina. O evento também contou com a participação do
presidente Global de Aftermarket, Bruno Vallillo, que estava na Itália. www.daycoaftermarket.com

Wega motors exclusiva em filtro de bateria
Acompanhando a demanda e a evolução do mercado com o aumento da
frota de veículos no Brasil e também de veículos híbridos a Wega lançou
filtro do ar da bateria dos carros elétricos. “Nossa presença de mercado está
crescendo e com essa evolução, vem a necessidade de estar sempre mais
próximo e dedicado ao nosso consumidor”, comenta Cesar Costa, Diretor
Comercial e Marketing da Wega. No site www.wegamotors.com.br você
encontra as aplicações completas desse filtro.

Conta-giros
Takao confirma presença na Stock-car 2021
A Takao continuará caminhando ao lado da principal categoria do automobilismo
brasileiro. Durante a temporada 2021 da Stock-Car estará presente no
Chevrolet Cruze da equipe Blau Motorsport, pilotado por Allam Khodair, em
seu terceiro ano consecutivo. Para o gerente de marketing da Takao, Claudio
Amadio, a parceria é fundamental para a ampliação dos negócios da marca no
país. “Temos hoje o maior portfólio de peças internas de motores do país. São
mais de 23 mil itens disponíveis, que possibilitam a reposição de componentes
a 95% da frota circulante de veículos. Mesmo assim, a disposição é continuar
crescendo. E a parceria com o Allam será estratégica para isso”, explica.
“Sinto que estou no melhor momento de minha carreira. Essa parceria com a Takao será muito importante para
ajudar a viabilizar as boas perspectivas da equipe para essa temporada”, disse Khodair.

Bridgestone dá dicas para
prolongar vida útil dos pneus
A Bridgestone compartilhou cuidados que os motoristas devem ter
com a manutenção dos pneus. São eles: realizar a calibragem ao menos
uma vez por semana; verificar o alinhamento e fazer o balanceamento
ao menos a cada 10 mil km e manter a montagem no eixo com pneus
de mesma marca, modelo, desenho, calibragem e ciclo de vida.

Mobil oferece curso online sobre novas
tecnologias de lubrificação
Em parceria com a plataforma O Mecânico, a Mobil desenvolveu um curso
à distância sobre as normas mais recentes de lubrificantes, a ILSAC GF-6
e a API SP. As aulas serão apresentadas por Rodrigo Ferrugem, mecânico
do Rubinho Barrichello na equipe Mobil Full Time, na Stock Car. De acordo
com a empresa, a evolução da indústria automotiva trouxe alterações para
o setor de lubrificantes, que precisou desenvolver óleos mais tecnológicos
para acompanhar a geração de novos motores. Por isso, as novas tecnologias
exigem das oficinas profissionais com habilidades técnicas específicas.

Sabó busca startups para o projeto Rota 2030
No fim de 2020, o Senai-SP publicou edital para empresas se inscreverem
e participarem do projeto Rota 2030, programa do Governo Federal que
concede recursos para o setor automotivo. Com base nas premissas do
edital, a Sabó irá participar na categoria “Desafio automotivo” atuando como
empresa âncora para que startups (empresas com até 5 anos de constituição
que possuam soluções e ideias inovadoras) apresentem projetos.
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Conta-giros
Aplicativo para o mercado de reposição
O aplicativo com o catálogo de peças das marcas da DRiV, Monroe e
Monroe Axios traz um portfólio com mais de 2.950 peças para o mercado
de reposição. Além dos consumidores finais, a ferramenta está disponível
para distribuidores, varejistas e profissionais da reparação. No sistema, o
usuário pode consultar as linhas de produtos, aplicações, lançamentos e os
informativos Monroe Informa e Monroe Axios Informa. O aplicativo está
disponível para os sistemas Android e iOS.

Schaeffler é uma das 50 Líderes em Sustentabilidade e Clima das Nações Unidas
O Grupo Schaeffler foi selecionado como um dos 50 líderes mundiais em
Sustentabilidade & Clima por ocasião do 75º aniversário da Organização das
Nações Unidas (ONU). O objetivo comum desta iniciativa é a realização das
17 metas de desenvolvimento sustentável estabelecidas pelas Nações Unidas.
“Para nós, a nomeação do Grupo Schaeffler pela ONU como um dos Líderes
em Sustentabilidade e Clima não é apenas um reconhecimento do trabalho que
fizemos até agora, mas um incentivo e uma obrigação de continuar implementando
nossa estratégia de sustentabilidade com a máxima consistência”, disse Klaus
Rosenfeld, CEO Schaeffler. “Como parte desta iniciativa impressionante,
faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para realizar nossas metas de
sustentabilidade e climáticas e, assim, dar nossa contribuição para alcançar as 17 metas de sustentabilidade das Nações
Unidas”. Uma boa visão inicial das atividades de sustentabilidade da Schaeffler é fornecida por um documentário que foi
transmitido pela Bloomberg e publicado em https://www.50climateleaders.com como parte da iniciativa.

Jamaica Mangueiras lança filme sobre produtos
Com o objetivo de se aproximar dos clientes, a Jamaica Mangueiras lançou
um filme mostrando como seus produtos são fabricados. De acordo com
a empresa, quem vê o produto final pronto nas lojas de autopeças, não
imagina aspectos como a quantidade de processos envolvidos, o controle
de qualidade e o número de empregos diretos e indiretos gerados em toda
a cadeia produtiva. O filme mostra as etapas do processo de fabricação da
massa de borracha, das conexões produzidas internamente nas injetoras e
do controle de qualidade e termina na finalização dos produtos. O filme está
disponível no endereço www.youtube.com/watch?v=UF0xh5cxf10&t=28s.

RIO realiza Convenção de Vendas 2021
A metalúrgica Riosulense S.A. (RIO), realizou no dia 19 de março último a
sua Convenção de Vendas. O evento reuniu consultores de todo território
nacional, para celebrar os 75 anos da companhia. “Estamos seguindo uma
trajetória de transformação com coragem e transparência. É uma satisfação
constatar em números o avanço de nossa empresa e, acima de tudo,
perceber a qualidade do relacionamento conquistado pela nossa equipe tão
extraordinária”, afirmou Eziel Maciel, diretor de Relacionamento da RIO.
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Volda lança novos produtos para suprir
demanda do mercado automotivo
A Volda lançou 150 novos produtos no primeiro trimestre de 2021 que
atendem a frota de veículos mais novos, um nicho pouco explorado
pelo segmento de autopeças. Os novos itens fazem parte da linha de
suspensão da Volda nas famílias de pivôs, terminais axiais e terminais
de direção, com peças para modelos de veículos produzidos a partir
de 2017 como Argo, Cronos, Cruze, Toro e Renegade. Além dos
lançamentos do 1º trimestre, a Volda também prevê para 2021 os
lançamentos de peças de transmissão em diversas famílias, focando nas
principais carências do mercado como os modelos de veículos mais
antigos e de marcas pouco conhecidas.
Só em 2020, a empresa adicionou 370 novos itens ao seu portfólio,
o equivalente à média de um lançamento por dia. Álifer Rodrigues,
Analista Comercial da Volda, ressalta que a estratégia contribui tanto
para atender as demandas do mercado quanto para aumentar a
relevância da marca.
“Hoje a estratégia comercial da Volda está focada no B2B, que são as negociações entre empresas. Com
essa iniciativa de lançamentos, observamos uma grande oportunidade para suprir uma necessidade do
mercado. Por meio da inserção de novos produtos em nosso portfólio, fazemos uma abrangência da marca
e destacamos sua importância no setor automotivo”, declara.
O catálogo digital está disponível para visualização basta acessá-lo pelo site www.volda.com.br ou pelo
endereço https://catalogo.volda.com.br/

Conta-giros

Grupo Real entra no e-commerce B2B
O Grupo Real acaba de lançar uma loja eletrônica própria para seus clientes no
B2B e digitalizar suas 19 filiais distribuídas pelo país. A expectativa é que o novo
canal de vendas digital seja responsável por 5% das vendas da companhia,
atendendo toda a base até o final do ano. Para alcançar esses objetivos, o
Grupo Real contou com dois parceiros especialistas em desenvolvimento de
e-commerce B2B: a plataforma Magento Commerce Cloud, da Adobe, e a
Néctar Consulting, responsável pelo desenvolvimento da loja online. O supervisor de Marketing do Grupo Real,
José Gomide, explica que um dos desafios era evitar o conflito de canais com os vendedores e representantes das
filiais, que continuam sendo relevantes para o negócio. “A solução encontrada foi tornar o e-commerce B2B em
uma ferramenta de trabalho inclusive para esses profissionais de vendas, com a extensão das comissões nas compras
online”, destaca. Gomide ainda aposta em uma verdadeira transformação no papel, que também terá a atribuição de
ajudar no cadastro dos clientes no e-commerce e atuará como consultor para sua carteira.

Magneti Marelli lança
equipamento para higienizar veículos
Para atender à demanda crescente por métodos capazes de auxiliar na
limpeza e na remoção de impurezas causadoras de maus odores que ficam em
suspensão na cabine e no sistema de ar condicionado dos carros, a Marelli Cofap
Aftermarket lançou o Ozonator MX4000. O equipamento realiza o processo
conhecido como oxisanitização: ao produzir o gás ozônio, ele remove, de
maneira natural, bactérias, vírus, ácaros, insetos, mofo, substâncias químicas,
fumaça e odores, sem deixar nenhum tipo de resíduo químico ou odor.

VDO agora é Continental no mercado de reposição brasileiro
A Continental, empresa que desenvolve tecnologias e serviços em mobilidade
sustentável, realiza a transição de marca da linha de produtos VDO para o
mercado de reposição de veículos leves a partir deste mês de abril. Com
a campanha “VDO agora é Continental. O original permanece original”,
a sistemista alemã reforça que as peças não serão alteradas, mantendo a
mesma qualidade, tradição e excelência no serviço prestado já consolidadas
no aftermarket brasileiro. Para o segmento de tacógrafos e soluções de
gerenciamento de frota, a marca VDO será mantida para todos os itens
comercializados no mercado nacional. A transição contará com a reformulação
completa da identidade visual da marca, englobando novas embalagens, catálogos e site, que passarão a ter
funcionalidades ainda mais eficientes e modernas. Para garantir praticidade e continuidade para todos os parceiros
e clientes, os códigos comerciais já conhecidos permanecerão iguais e o abastecimento logístico dos produtos será
realizado ininterruptamente.
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Documentação

Tchau, papel
A tecnologia vencendo a burocracia: os documentos dos carros e dos motoristas
já não precisam mais ser impressos graças ao CRLV e à CNH digitais

S

aiu com o carro, não pode esquecer o documento e a carteira de motorista. Ou os originais ou cópias autenticadas de cada
um. Felizmente, a era da armazenagem de dados na nuvem e a tecnologia dos dispositivos móveis elimina,
a cada dia, um pouco do nosso emaranhado burocrático. Hoje, todos
os proprietários de veículos podem
abrir mão do papel e usar o Certificado de Registro e Licenciamento
de Veículos (CRLV, o nome oficial
do documento do carro) no formato 100% digital. Ele está disponível
através de uma parceria entre o
Serviço Federal de Processamento
de Dados (Serpro) e o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).
A digitalização do documento
também trouxe o fim daquele modelo tradicional, impresso em papel timbrado verde - e que era um
inferno para alguns proprietários,
porque nem sempre era entregue
em domicílio e os obrigava a ir buscar em uma agência dos Correios.
Hoje, o documento continua sendo enviado pelo correio, mas em
uma folha A4 que tem, além dos
dados do veículo, um QR Code
que é lido pelos órgãos de fiscali-
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zação e atesta sua veracidade.
Além do aplicativo e do documento
em papel enviado pelo correio, o
proprietário do veículo tem a opção de baixar o arquivo em PDF no
site do Detran. Ele precisa estar
com as taxas de licenciamento e
seguro DPVAT pagas e sem débitos de multas ou IPVA em atraso.
O CRLV Digital, de acordo com o
Detran, tem a mesma validade do
documento impresso. Inclusive se
o veículo estiver na estrada, em
locais ermos. A verificação através
do QR Code pode ser feita pelos
órgãos de fiscalização de trânsito

mesmo em situações em que não
haja internet disponível.
Já em relação à CNH digital, foi implantada uma mudança na qual os
motoristas que fazem renovação ou
pedem segunda via recebem a carteira impressa com QR Code. Portanto, para quem quer se livrar do
papel, o caminho possível é pedir a
segunda via do documento. Vale
lembrar, no entanto, que todos os
processos de renovação ou emissão
de segunda via da CNH estão prejudicados pela pandemia de coronavírus, que afetou o funcionamento
dos Detrans de todo o Brasil.

Prevenção

Cuidados essenciais
Confira dicas de segurança sanitária para diminuir os riscos de
contágio com coronavírus durante o uso de veículos de aplicativo

E

is que um ano depois, a pandemia de coronavírus não só não
acabou como tornou-se ainda
mais agressiva. Por isso, Auto Revista
Pernambuco revisita aqui um tema
abordado em 2020: os cuidados com
a higienização para diminuir o risco
de contágio dentro de carros. Desta
vez, vamos falar de medidas que devem ser tomadas quando pegamos
um carro por aplicativo. O serviço
99 Pop, um dos principais em atividade no Brasil, lançou uma série de
recomendações para motoristas e
usuários. De acordo com a empresa,
o guia foi elaborado com o auxílio do
Sírio-Libanês, de São Paulo, um dos
melhores e mais bem conceituados
hospitais privados do País.
A parceria entre as duas empresas
também resultou em um mapa de
contágio da Covid-19 dentro dos
veículos que indica os locais de atenção, tanto na parte interna quanto na
externa, e um guia de boas práticas
com orientações para motoristas parceiros e passageiros se protegerem
antes, durante e depois das viagens.
Para os consumidores, os locais que
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demandam mais cuidado são os botões dos cintos de segurança e os trincos e puxadores das portas traseiras.
Vale ressaltar que uma das principais
recomendações é jamais usar o banco
dianteiro do carro, para evitar a proximidade com o motorista.
Dentre as medidas encontradas no
guia, uma chamou nossa atenção:
evitar o uso do ar condicionado,
deixando as janelas abertas. Quem
mora em Fortaleza sabe que isso
acarreta em dois problemas, que
são o calor insuportável e o risco
de roubos ou furtos, por causa da
violência da cidade. Questionamos
isso junto à 99 Pop e a empresa respondeu que “as janelas abertas são
mais seguras, pois permitem maior
ventilação. Mas caso não seja possível dispensar o ar condicionado, a
orientação é falar o menos possível
e higienizar as mãos e os pontos de
maior possibilidade de contágio dos
carros antes e depois das viagens”.
O cuidado de falar pouco é importante porque as gotículas de saliva
representam um fator de alto risco
de contágio, segundo a análise do
Sírio-Libanês. Mesmo com todos
usando máscara, é possível que no
ambiente pequeno do habitáculo do
veículo alguma escape e fique circulando. E por falar em circulação de
gotículas, a 99 Pop informou que
distribuiu uma proteção de acrílico
para separar a parte de trás da parte
da frente do carro. Esse acessório,
no entanto, não foi colocado como
obrigatório pela empresa e ela não
informou quantos motoristas, efeti-

vamente, resolveram usá-lo.
Também perguntamos sobre o uso
de máscara dentro do carro. Segundo a 99, o acessório precisa estar em
todos os usuários durante a corrida.
“Caso o passageiro se recuse a usar
a máscara, o motorista parceiro pode
cancelar a viagem”, informa a empresa, que acrescenta: “Em caso de qualquer comportamento inadequado
em relação à Covid-19, o app orienta
motorista e passageiro a reportarem
imediatamente para a plataforma na
avaliação ao fim da viagem ou pelas
centrais de atendimento”.
Confira, a seguir, um resumo das
recomendações da 99 para viagens em carros de aplicativos:
• Evite sair de casa a menos que seja
estritamente necessário;
• Use a máscara sempre e de forma correta. Não adianta deixá-la no
queixo ou com o nariz para fora;
• Não se sente no banco dianteiro
do carro;
• Se precisar ajustar a máscara durante
a corrida, use álcool 70% para limpar as
mãos e não toque na parte da frente ou
de dentro. Arrume pelos elásticos;
• mantenha os vidros abertos durante o caminho para aumentar a
circulação de ar;
• Evite contato físico e tente manter
as conversas ao mínimo necessário
durante todo o trajeto;
• Depois da corrida, retire jóias e
quaisquer adereços do corpo e higienize as mãos com álcool (lembrando de regiões como a parte de
baixo das unhas).

Corolla Cross

SUV com
versões
híbridas
Com o Corolla
Cross, a Toyota
dá importante
contribuição para
inserir o mercado
brasileiro na
tendência mundial
que é a busca por
veículos mais limpos
ambientalmente
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obustez, espaço interno, dirigibilidade e segurança. É com
a promessa de todos esses
atributos que o mercado brasileiro
ganha mais um modelo, o Corolla
Cross. Apelando para a força do
nome do sedã médio mais vendido
do Brasil, o carro vem também com
um importante atrativo: duas versões híbridas, opção que a Toyota já
criou para o sedã Corolla e traz para
o Brasil a tendência mundial de busca por veículos menos poluentes e
mais econômicos. Para o lançamento, a montadora investiu R$ 1 bilhão
em sua fábrica de Sorocaba, no interior de São Paulo, onde já produz os
modelos Yaris e Etios.
O Corolla Cross conta com duas
opções de motores: 2.0L Dynamic
Force flex com transmissão Direct
Shift de 10 marchas e injeção direta, e o sistema híbrido que combina
três motores, dois elétricos e um
bicombustível (o mesmo do Corolla
sedã). São quatro versões diferentes
do modelo. O Corolla Cross com
motor 2.0L Dynamic Force chega
nas versões XR e XRE, enquanto o
sistema híbrido está disponível nas

versões XRV Hybrid e XRX Hybrid.
Todas as versões do veículo possuem rodas de liga leve, sendo que
na XR elas são de 17” com acabamento na cor prata e pneus 215/60
R17 e nas versões XRE e XRV Hybrid, são de 18” com acabamento
na cor cinza escuro e diamantada.
A topo de linha, XRX Hybrid, possui acabamento na cor preta e diamantada. Nessas três versões, os
pneus são 225/50 R18.
No interior, o volante é de três
raios, tem acabamento em couro e
controles para o áudio e o computador de bordo. A versão XRE ainda conta com aletas para trocas de
marcha (paddle shift). O painel de
instrumentos nas versões XR, XRE
e XRV Hybrid conta com três mostradores: um circular, no centro,
com velocímetro e indicador de nível de combustível, um semicircular
do lado esquerdo com termômetro
e conta-giros (nas versões XR e
XRE) ou o indicador do sistema híbrido (na versão XRV Hybrid) e uma
tela de TFT de 4,2” colorida do lado
direito que mostra dados do computador de bordo.

Já o painel da versão XRX Hybrid
tem uma tela de TFT digital colorida
de 7” no centro com velocímetro
e informações do computador de
bordo, um semicírculo do lado esquerdo com indicador do sistema
híbrido e outro mostrador no lado
direito com informação de combustível e temperatura do motor.
Desde a versão de entrada XR o
Corolla Cross conta com ar condicionado digital automático com
duto traseiro, banco do motorista
com regulagem para seis ajustes de
altura, distância e inclinação, banco
do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes
(distância e inclinação), direção
eletroassistida progressiva (EPS),
computador de bordo com tela TFT
de 4,2” de alta resolução, freio de
estacionamento no pedal, espelhos retrovisores externos elétricos
eletro-retráteis e rebatimento automático ao fechar o veículo, modo de
seleção de condução Sport (versões
XR e XRE), rack de teto longitudinal
e sistema de áudio central multimídia com tela sensível ao toque de
8”, rádio AM/FM, função MP3, entrada USB, Bluetooth, conexão para
smartphones e tablets com Android
Auto e Apple CarPlay.
As versões XRE, XRV Hybrid e
XRX Hybrid adicionam sistema
de destravamento das portas por
sensores na chave (Smart Entry),
sistema de partida por botão (Start
Button/Push Start) e limpador do
para-brisa com sensor de chuva. A
versão XRX Hybrid tem como adicionais ar condicionado digital auto-

mático Dual Zone, banco do motorista com regulagem elétrica para
oito posições (altura, distância, inclinação do encosto e inclinação do
assento) e teto solar elétrico com
função anti-esmagamento.
Em relação aos motores, o 2.0L
Dynamic Force de quatro cilindros
em linha e 16 válvulas tem taxa de
compressão de 13:1, rende 177 cv
de potência a 6.600 rpm, quando
abastecido com etanol, e 169 cv, a
6.600 giros, com gasolina. O torque
máximo abastecido com etanol ou
gasolina é 21,4 kgf.m a 4.400 rpm.
transmissão do SUV também é a Direct Shift de 10 marchas, que proporciona a suavidade de uma transmissão CVT convencional com uma

sensação de aceleração direta. Para
isso, os engenheiros da Toyota acoplaram uma engrenagem mecânica
que atua na arrancada do veículo,
melhorando a aceleração do veículo
em 1ª marcha. O resultado é uma
transmissão altamente eficiente em
qualquer faixa de velocidade.
O sistema híbrido tem um motor
1.8L VVT-i 16V com 101 cv de potência a 5.200 giros quando abastecido com etanol, e 98 cv, também a
5.200 rpm, quando abastecido com
gasolina. Seu torque é de 14,5 kgf.m
a 3.600 rpm (abastecido com etanol
ou gasolina). Esse motor funciona em
conjunto com dois motores elétricos
de 72 cv de potência e 16,6 kgf.m de
torque. Segundo a Toyota, citando o
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os alertas, e depois de verificar que
é seguro fazê-lo, o veículo deve ser
redirecionado para o centro da pista.
Este sistema também inclui a funcionalidade de condução assistida que
observa as marcações da estrada e
faz ajustes para ajudá-lo a manter sua
posição, aplicando suporte de direção extra e soando um alerta sonoro.

Inmetro como referência, o Corolla
Cross híbrido é capaz de rodar 13,9
km/l na estrada e 17 km/l na cidade
quando abastecido com gasolina.
Com etanol, o modelo roda 9,6 km/l
na estrada e 11,8 km/l na cidade.
Como itens de segurança, desde a
versão de entrada XR, o modelo
vem com sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina
e um de joelho para o motorista),
câmera de ré com projeção na central multimídia (as versões XRE,
XRV Hybrid e XRX Hybrid contam
ainda com linhas guias dinâmicas),
controle eletrônico de estabilidade (VSC), controle eletrônico de
tração (TRC), sistema de assistência ao arranque em subida (HAC),
sensor de estacionamento traseiro,
faróis com acendimento automático e ajuste de altura elétrico, faróis
de neblina dianteiros em LED, luz
de frenagem emergencial automática, alarme volumétrico e sistema
universal ISOFIX para fixação de
cadeirinhas no banco traseiro com
ancoragem de três pontos.
As versões XRE, XRV Hybrid e XRX
Hybrid ainda contam com limpador
do para-brisa com sensor de chuva,
enquanto as versões híbridas possuem sensor de estacionamento
dianteiro, Alerta de Ponto Cego em
que um sistema de luzes indicadoras
nos retrovisores laterais e avisos sonoros avisam o motorista quando um
veículo entra no seu ponto cego, e o
Alerta de Tráfego Traseiro (RCTA),
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que permite que o veículo saia de
uma vaga de estacionamento com
segurança, detectando outros automóveis se aproximando de área
com reduzido ângulo de visão. Nesta
situação, usando um radar de ondas
milimétricas, o RCTA emite sinais sonoros, enquanto as luzes indicadoras
dos espelhos retrovisores externos
piscam intermitentemente.
Além dessas tecnologias de segurança passiva, há o pacote Toyota Safety Sense (TSS), disponível para as
versões XRV Hybrid e XRX Hybrid.
Este sistema conta com um radar de
ondas milimétricas combinado com
uma câmera monocular para detectar uma variedade de perigos e alertar o motorista. As tecnologias incluídas nesse pacote são as seguintes:
Sistema de Pré-Colisão
Frontal (PCS)
Usa a câmera e o radar para detectar
veículos que circulam nas ruas e estradas. Se o sistema detectar a possibilidade de uma colisão, ele alerta o
motorista por meio de avisos sonoros e visuais e ativa a assistência de
frenagem para evitar ou reduzir os
danos causados por elas. Como novidade, o sistema agora passa a detectar também pedestres e ciclistas.
Sistema de Assistência de Permanência de Faixa (LTA)
Em determinadas circunstâncias, o
recurso é projetado para detectar
desvios de pista quando as linhas divisórias são visíveis. Ao ouvir e ver

Faróis altos automáticos (AHB)
Sistema de segurança projetado para
ajudar o motorista a ver mais claramente à noite sem distrair outros
motoristas. O AHB trabalha com
uma câmera a bordo para detectar
os faróis dos veículos que se aproximam e os faróis traseiros dos veículos na frente e alterna automaticamente entre os faróis altos e baixos.
Controle de Cruzeiro
Adaptativo (ACC)
Sistema semelhante ao “cruise
control” que permite a condução
a uma velocidade constante pré-determinada. O ACC usa o radar
e a câmera para detectar veículos,
calcular sua distância e ajustar a velocidade para ajudar a manter uma
distância predeterminada de veículo para veículo.
Preços
XR 2.0L Flex............. R$ 139.990,00
XRE 2.0L Flex........... R$ 149.990,00
XRV Hybrid Flex....... R$ 172.990,00
XRX Hybrid Flex...... R$ 179.990,00

Novo Nissan Kicks

Novo design
O modelo ganhou visual mais moderno, vem com os mesmos preços da
versão anterior e traz novos recursos opcionais de segurança e conforto

“U

ma nova história de
sucesso começa a ser
escrita no Brasil com
a chegada do Novo Nissan Kicks”.
Foi assim que a Nissan anunciou a
versão mais atualizada do seu SUV
de entrada. Talvez o conceito de
sucesso seja algo muito subjetivo,
considerando que o modelo é apenas o oitavo mais vendido no seu
segmento, mas é fato que seu (re)
lançamento merece registro, principalmente por um fator: em tempos
de inflação alta e descontrole nos
preços, o Novo Kicks chegou com
a mesma tabela de valores do modelo anterior em todas as versões.
Ele começa em R$ 90.390, na versão manual, e vai a R$ 116.390, na
opção topo de linha.
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O modelo recebeu mudanças no
exterior e na cabine. Na dianteira,
os faróis de LED são de série em
todas as versões com câmbio CVT.
Na traseira, as lanternas (de freio
inclusive) também são de LED. O
modelo novo mantém o “teto flutuante”, solução de design que, segundo a Nissan “faz com que a coluna C pareça não existir por conta
do acabamento em preto que se
funde com os vidros das portas traseiras”. Outras novidades são a antena estilo “barbatana de tubarão”
(de série para toda a linha) e as rodas de liga leve aro 17 nas versões
Advance e Exclusive.
Por dentro, o Novo Nissan Kicks
também traz novidades. Dois recursos tecnológicos (não presentes

de série em todas as versões) são
os destaques: o sistema multimídia
com tela de oito polegadas e o sistema de som Bose. Desenvolvido em
conjunto com a fabricante de equipamentos de áudio, o sistema Bose
Personal Plus tem oito alto-falantes
de alta performance (dois deles
tweeters), um amplificador e dois
alto-falantes de 2,5 polegadas que
ficam localizados dentro do encosto
de cabeça do banco do motorista.
O sistema multimídia tem tela sensível ao toque e inclui os aplicativos
Android Auto e Apple CarPlay com
assistência de voz para ler mensagens, além de aplicativos de streaming de áudio. Também é possível
conectar simultaneamente dois
equipamentos via Bluetooth para o

uso de um deles para a condução
com as mãos livres e outro para
ouvir o aplicativo de música, por
exemplo. Há duas entradas USB,
sendo uma delas tipo USB-C, um
padrão de conectores com cabos
mais resistentes e que proporcionam maior velocidade na transmissão de dados e no carregamento.
As entradas USB-C são compatíveis
com as versões USB 3.0 e USB 3.1.
A partir da versão Advance, o painel
de instrumentos multifuncional em
TFT (Thin Film Transitor) de sete
polegadas com mostradores configuráveis está disponível. Ele oferece
12 funcionalidades que auxiliam com
informações sobre os equipamentos
e de segurança e dados do tacômetro, temperatura externa, áudio e
telefone que estiver conectado.
Em relação à segurança, um conjunto de dispositivos forma o Nissan
Safety Shield, que é composto por
diferentes tecnologias de segurança
que monitoram, protegem e respondem em algumas situações nas quais
o veículo e seus ocupantes possam
estar em risco. As novidades são o
Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro
(RCTA), o Monitoramento de Ponto Cego (BSW), o Alerta Inteligente
de Mudanças de Faixa (LDW) e o
Acendimento Inteligente dos faróis
com ajuste de altura e intensidade
(HBA). Nem todos, vale ressaltar,
são de série em qualquer das versões. O motorista precisa pagar por
pacotes adicionais.

O Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA) previne colisões e
atropelamentos involuntários nas
manobras de ré. Para isso, ele emite sinais para o motorista quando
há a aproximação de outro veículo
graças aos sensores instalados nas
extremidades do para-choque traseiro, que têm alcance de até 20
metros. O BSW emite alertas visual e sonoro ao detectar um veículo
ao lado em uma manobra de troca
de faixa, enquanto o LDW avisa ao
condutor com uma vibração no volante quando o carro está cruzando
uma faixa de rolamento sem a luz
de direção acionada, o que previne
colisões por distrações e até mesmo
saídas involuntárias da via.
O Acendimento Inteligente dos Faróis com Ajuste de Altura e Intensidade (HBA), que funciona automaticamente a partir dos 30 km/h,
muda o facho do farol alto para baixo quando um veículo se aproxima
no sentido contrário. Os recursos
citados do Nissan Safety Shield se
juntam a equipamentos já disponíveis no modelo anterior do crossover, como o Controle Dinâmico de
Chassi (Chassi Control), o Alerta de
Colisão Frontal com Assistente Inteligente de Frenagem (FCW/FEB),
o Sistema Inteligente de Auxílio de
Partida em Rampa (HSA), a Visão
360° Inteligente com Detector de
Movimento (MOD) e o Alerta de
colisão frontal com Assistente Inteligente de Frenagem (FCW/FEB).

O motor do modelo não é novo.
Como a própria montadora afirmou,
trata-se do “conhecido” propulsor
HR16DE de 1,6 litro e 16 válvulas,
que produz 114 cavalos de potência
a 5.600 rpm e torque de 15,5 kgfm a
4.000 rpm. A transmissão é a Xtronic CVT com D-Step (simulação de
marchas) e modo Sport.
O Nissan Kicks ganhou novas nomenclaturas em suas versões para
ficar alinhado com o que a marca
japonesa oferece em outros países
da América Latina. Os nomes são os
mesmos lançados com o sedã Novo
Nissan Versa, que começou a ser
vendido no Brasil em novembro. A
seguir, as versões com preços e principais equipamentos de série:

Sense Manual
R$ 90.390
CVT
R$ 98.390
Advance CVT
R$ 106.390
Exclusive CVT
R$ 116.390
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Ford Ranger Black

PICAPE URBANA
Modelo chegou depois das primeiras mudanças pelas quais a Ford
passou no Brasil e será um ótimo termômetro para mostrar se os
consumidores continuarão confiando na marca por aqui

P

ara que, exatamente, uma pessoa que mora na cidade e poucas vezes pega uma estrada ou usa
uma caçamba para levar carga iria precisar de uma picape? No Brasil, uma das respostas possíveis é: para ostentar, aparentar status. A Ranger Black, picape lançada pela Ford e definida como
“nova versão da picape para uso urbano” pode ser um modelo que interesse pessoas que queiram ter
um veículo mais como símbolo de status do que como utilitário para transporte de carga.
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Ela combina conjunto mecânico formado por motor 2.2 Diesel, transmissão automática e tração 4x2.
Ou seja, é um veículo grande, tem
motor forte, mas não foi projetado
para enfrentar terrenos muito difíceis. A Ford investiu, mesmo foi em
detalhes de conforto e de estética,
como principais atrativos do modelo.
Como o próprio nome diz, o visual
monocromático preto está presente
tanto no exterior quanto na cabine.
Na parte externa, ela vem com itens
como santantônio, rack de teto, estribo lateral, faróis com máscara escura e rodas de liga leve de 18 polegadas. No interior, bancos de couro,
sete airbags, ar condicionado de dupla zona, piloto automático, controle de tração e estabilidade, controle
adaptativo de carga, sistema anticapotamento, sistema de controle de
reboque, assistente de partida em
rampa, direção com assistência elétrica progressiva, sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré.
A central multimídia tem tela touchscreen de 8 polegadas, comandos
de voz e acesso a Apple CarPlay
e Android Auto. O sistema de conectividade FordPassTM Connect,
com modem embarcado, permite
controlar pelo celular funções como
travamento e destravamento, partida remota com climatização da
cabine, agendamento de partida,
odômetro, autonomia e localização
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do veículo, além de receber alertas
de alarme e de funcionamento.
O sistema também reúne funcionalidades que podem ser controladas
à distância pelo celular. Elas incluem
o travamento e destravamento remoto de portas, partida remota
com climatização para refrigerar ou
aquecer a cabine e alerta de acionamento do alarme, que avisa o
motorista em tempo real caso haja
alguma violação do veículo.
Mesmo não sendo off road, a Ranger Black se preparou para o pequeno rali que é enfrentar boa parte
das ruas e avenidas do Brasil. Para
enfrentar alagamentos, ela tem 235
mm de altura livre do solo e capacidade de imersão que permite andar

em locais inundados de até 80 cm
de profundidade - essa característica técnica, vale ressaltar, não é uma
novidade da Ranger Black e já estava
presente na versão Storm.
Como foi amplamente divulgado, a
Ford não produz mais nada no Brasil e virou uma importadora. A Ranger Black custa a partir de de R$
179.900 e vai lidar com uma nova
estrutura de pós-venda da empresa, que está fechando concessionárias e tem um futuro incerto no
Brasil. Mas a sua picape ainda tem
nome forte no mercado, depois de
tantos anos de presença por aqui.
Com a palavra os consumidores,
para mostrarem como vai ser a receptividade do modelo.

Carros dos sonhos

Um colosso elétrico
Conheça a Hummer EV, primeira picape da General
Motors que não é movida por motores a combustão e
herda a grandiosidade do seu “irmão” mais velho

U

m dos símbolos mais contundentes do exagero norte-americano, quando se trata
de veículos, o SUV Hummer é um
modelo enorme e de motor potente
e beberrão. Mas a pressão ambientalista, felizmente, também chegou
nele e fez com que a General Motors,
sua fabricante, o usasse como referência para fazer a primeira picape
100% elétrica a sair da sua linha de
montagem. E como ela traz o nome

Hummer, os números não poderiam
deixar de ser impressionantes.
A Hummer EV, que chega ao mercado norte-americano até o final
de 2021, conta com baterias de
autonomia superior a 560 km. O
sistema Ultium, responsável por
sua propulsão, é capaz de chegar a
aproximadamente 1.000 cavalos de
potência e 1.500 kgf.m de torque,
que são gerados por três motores
independentes. O sistema de car-

ga é outro recurso que chama a
atenção na picape. Ele permite um
reabastecimento rápido que proporciona, em determinados tipos
de carregadores, quase 160 km de
autonomia em apenas 10 minutos
com o veículo ligado na tomada.
Entre os equipamentos de destaque
do modelo estão, por exemplo, tração nas quatro rodas com o sistema
CrabWalk. Ele permite que as rodas
traseiras e as rodas dianteiras sejam
esterçadas em um mesmo ângulo a
baixas velocidades, proporcionando um movimento diagonal do veículo ideal para transpor determinados tipos de obstáculos. Outro
recurso é a suspensão adaptativa a
ar com a função Extract Mode. Ela
é capaz de elevar a altura da picape em aproximadamente 150 mm,
facilitando a transposição de terre-
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nos rochosos ou alagados.
Os pneus são de impressionantes
35 polegadas. Não bastasse isso,
há ainda a opção de adotar outros
com até 37 polegadas. Com eles,
a super picape elétrica é capaz de
realizar escaladas verticais e travessias de áreas molhadas com até
610 mm de profundidade. E para
enfrentar isso sem comprometer
as baterias, placas de aço reforçado
foram fixadas à base do veículo.
Um conjunto de câmeras frontais
e traseiras instaladas debaixo da
carroceria auxiliam o condutor a
posicionar corretamente os pneus
diante de determinados obstáculos.
Como ficam sob o assoalho, elas ficam protegidas e contam com sistema para lavagem das lentes. Ao
todo, a Hummer EV tem 18 câmeras em diversos ângulos.

Dispositivos off-road mostram no
painel o status dos principais equipamentos do veículo e as condições
do terreno. Os dados são projetados
nas telas do quadro de instrumentos
e do sistema multimídia. Entre as informações disponíveis estão torque
instantâneo, ativação do bloqueio do
diferencial, ângulos de inclinação e
balanço da carroceria, ciclo de fricção e o funcionamento do sistema de
vetorização de torque.
Para facilitar a vida do motorista, o
modelo conta com o Super Cruise,
recurso de assistência que permite
dirigir sem utilizar as mãos. Ele também traz uma função que pode determinar quando a mudança de faixa
é ideal e iniciar a manobra, respeitando os protocolos de sinalização.
Como a tecnologia da picape parece sem fim, mesmo depois de tudo

que listamos ela ainda tem os seguintes recursos:
• Watts to Freedom, que permite
aceleração total do sistema de propulsão elétrico e leva o veículo de 0
a 100 km/h em apenas 3 segundos;
• Controle de direção com modos
personalizáveis pelo motorista - incluindo divisão de torque entre as
rodas dianteiras e traseiras e configurações de direção nas quatro rodas;
• Controle de direção adaptável
com amortecimento contínuo para
direção on-road e off-road;
• Opção de condução praticamente
ao ar livre com teto infinito padrão e
Sky Panels removíveis e transparentes que podem ser armazenados no
compartimento frontal do veículo;
• Tela multimídia de 13,4 polegadas e display para o condutor de
12,3 polegadas.
Como qualquer carro dos sonhos, a
Hummer EV não economiza quando o assunto é preço. Nos Estados
Unidos, ela tem valor inicial de US
$ 112.595,00. No pobre e combalido real brasileiro, isso significa cerca de R$ 630 mil. Se incluíssemos
a margem de lucro dos revendedores e os impostos (o tempo verbal
é esse porque não há qualquer projeto de trazer o modelo para o Brasil), ela facilmente passaria de um
milhão de reais.
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Informe
Silvanery Anjos
Formada em Ciências Contábeis, com Pós em Administração
de empresas e MBA em controladoria e finanças e gerente
administrativa na Auto Norte Distribuidora.

Lições e desafios da gestão
em tempos de crise
É tempo de se adaptar às novas formas de trabalhar e, ao mesmo tempo,
valorizar ainda mais as pessoas, seja através do contato presencial ou virtual

M

anter-se atualizado e saber aplicar a teoria em
ações que vão trazer melhorias às pessoas e aos processos
é, para mim, um desafio que antecede até mesmo o enfrentamento
das crises. Essa busca constante
é fundamental, além de ser o alicerce para uma boa gestão em
tempos em que os recursos estão
ainda mais escassos. A História
nos traz exemplos claros e reais
de que a crise gera conhecimento
e inovações que nos possibilitam
sairmos dela muito mais fortes.
A atual crise que estamos vivenciando acelerou o que seria o futuro
mundial das relações profissionais,
trazendo fenômenos como o aumento exponencial do trabalho em
regime de home office, de reuniões
online e a potencialização da Educação a distância (EAD), entre tantos
outros. Agora, como gerir pessoas
e processos nesse contexto?
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• Alie-se à tecnologia. Nesse momento é vital, não dá mais para ficar apenas na era do “face a face”.
A adaptação, sem dúvida é essencial
para otimizar os resultados;
• Reforce e revise as parcerias,
todos estão no mesmo barco.
Certamente você conseguirá renegociar condições mais favoráveis para seu negócio;
• Busque entender e acompanhar o
que está acontecendo na economia
do país e no mundo. Não é o momento de dar qualquer passo sem
ter os riscos mensurados;
• Intensifique sua rede de relacionamentos, troque experiências e
adapte as melhores práticas à realidade do seu negócio;
• Invista parte do seu tempo para se
desenvolver. Lembre-se que a oferta de cursos, palestras e workshops
gratuitos está ainda maior;
• Lembre-se que as pessoas são os
atores principais desta série chama-

da pandemia mundial. Enxergá-las
assim nos dará subsídio para reforçamos sua importância e seu impacto no negócio como um todo. Por
isso, gestor, esteja disponível para
ouvi-las, incentivá-las e engajá-las;
• Gere giftworks. Essa prática é
fantástica porque os “presentes do
trabalho” não precisam necessariamente ter valor financeiro. Elogiar,
agradecer, reconhecer... São formas
de “mimos” que geram comprometimento e engajamento;
• Por fim, trate as pessoas como
únicas, tendo suas preferências
lembradas e acaloradas no ambiente de trabalho, (seja home
office ou presencial). Isso gera um
resultado fantástico e inesquecível. Faça uso do lado positivo do
conceito de destruição criativa
trazido por Joseph Schumpeter, ou
seja acrescente uma dose de resiliência e atitude e saia desta crise
ainda mais GRANDIOSO.

Tecnologia

O CAMINHO É
PELOS HÍBRIDOS
Uma frota brasileira 100% elétrica ainda vai demorar
muito. Mas os modelos intermediários, que combinam
motores elétrico e a combustão crescem exponencialmente

D

aqui a quatro anos, a Noruega promete abolir a
produção de veículos com
motores a combustão. Cinco anos
depois, será a vez de países vizinhos como Suécia e Finlândia. E em
2040, quem pretende implantar
essa mudança são França e Inglaterra. Para o consumidor brasileiro, é absolutamente impensável um
cenário em que só estejam disponíveis nas concessionárias, em curto
ou médio prazo, modelos sem motores movidos a gasolina ou diesel.
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Sem nenhum apoio do governo,
diferentemente do que acontece
nos países desenvolvidos, a eletrificação da frota, por aqui, ainda está
na fase de sonhos e projetos.
A boa notícia, no entanto, é que
o caminho intermediário, ou seja,
dos carros híbridos (que combinam motores a combustão e elétricos), começa a ajudar o Brasil na
longa travessia rumo a tecnologias
automotivas menos poluentes. De
acordo com a Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE),

foram comercializados no País, em
2020, 18.944 modelos híbridos.
Esse patamar é quase a soma de
tudo que foi vendido entre 2008 e
2018: 21.600 unidades.
O crescimento significativo tem
uma grande responsável: a Toyota,
fabricante de versões híbridas do
Corolla e do RAV4. Juntos, os dois
modelos responderam por mais da
metade das vendas de carros híbridos do ano passado. Outro dado
interessante é que as duas versões
do Corolla híbrido disponíveis,

mesmo estando entre as opções
mais caras do modelo, somaram
quase 18% do total de unidades de
Corolla vendidas em 2020.
Em resumo, os consumidores querem usar carros que poluem menos e gastam menos combustível,
a questão é só ter opções. Segundo
Pedro Schaan, diretor de infraestrutura da ABVE, a expectativa é de
que em 10 anos o número de elétricos e híbridos em circulação seja
de aproximadamente 1,5 milhão de
unidades. Boa parte desse número,
ele reconhece, ainda não virá dos
100% elétricos, mas dos híbridos e
os híbridos plug-in, que permitem
recarga da bateria em uma tomada
(veja quadro com a diferença entre
cada tipo de modelo).

No universo dos exclusivamente
elétricos, houve um crescimento
ao longo dos anos, mas não tão significativo, em números absolutos,
quanto o que ocorreu com os híbridos. Em 2018, foram 176 vendi-

dos. Já no ano passado, o patamar
chegou a 801. Ou seja, em apenas
dois anos, as vendas aumentaram
mais de quatro vezes, mas o caminho ainda vai ser longo.
Pedro Schaan acredita que os híbridos têm muito a contribuir para o
caminho sem volta que é a eletrificação da frota brasileira. Os modelos
plug-in já estão trazendo discussões
necessárias. “Na recarga feita em
condomínios, por exemplo, quem
vai pagar pela energia usada?”, lembra ele. Outro ponto ainda pendente é o padrão de tomada usada nos
carregadores. Ainda não existe um
plugue universal entre as montadoras, o que dificulta um pouco a agilidade do processo.
Segundo Pedro, essa questão “está
na fase ‘videocassete’”, fazendo
uma referência ao início da tec-
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nologia dos aparelhos que reproduziam vídeos em fitas. Na época,
havia o padrão Betamax, da Sony,
e o VHS, adotado por várias marcas. O VHS venceu e universalizou
o acesso aos aparelhos.
Outro fator a ser considerado no
caminho rumo à eletrificação é a
infraestrutura de recarga - leia-se
total de pontos. De acordo com a
ABVE, há aproximadamente 1.500
estações em todo o Brasil. “´Há
potencial para chegarmos aos 2
milhões de pontos, em dez anos”,
afirma Pedro. Ele afirma que parte
da construção dos pontos deverá
vir da exigência legal, que começa a
surgir em algumas cidades (ele citou
São Paulo e Brasília como principais
exemplos) de que novos condomínios tenham pontos de recarga.
Por fim, o representante da ABVE
afirma que o crescimento da frota
eletrificada nos próximos anos deverá vir, em boa parte, de grandes
empresas de distribuição. “A expectativa é de que eles invistam na eletrificação dos seus veículos de carga
para reduzir custos”, afirma Pedro,
ressaltando que o custo médio para
rodar o dia inteiro em um elétrico
fica em torno de apenas 8 reais.

Veículos elétricos e híbridos mais vendidos em 2020
100% elétricos
Audi e-Tron (183 unidades)
Preço: aproximadamente R$ 550.000,00
Chevrolet Bolt (108 unidades)
Preço: a partir de R$ 262.100,00
Nissan Leaf (105 unidades)
Preço: a partir de R$ 239.900,00
Híbridos plug-in
Volvo XC60 (1.835 unidades)
Preço: aproximadamente R$ 346.000,00
Volvo XC40 (606 unidades)
Preço: aproximadamente R$ 245.000,00
Porsche Cayenne (472 unidades)
Aproximadamente R$ 550.000,00
Híbridos
Toyota Corolla Altis Hybrid
Premium (5.850 unidades)
Preço: a partir de R$ 158.809,00
Toyota Corolla Altis Hybrid (1.779 unidades)
Preço: a partir de R$ 151.090,00
Toyota RAV4 (958 unidades)
Preço: a partir de R$ 241.990,00

Tipos de veículos
com motores elétricos
100% elétrico (EV)
Só dispõe de motor movido a eletricidade. Sua circulação, portanto, depende completamente de uma infraestrutura de recarga. Isso
significa que fazer uma viagem pelo interior do Brasil, por exemplo,
representa enorme desafio para o proprietário.
Híbrido (HEV)
Neste veículo, a força vem da combinação entre um motor a combustão e um ou mais motores elétricos. O processo de recarga das
baterias para movimentar a parte elétrica vem principalmente do
chamado freio regenerativo, que converte a energia cinética liberada durante a frenagem em eletricidade.
Híbrido plug-in (PHEV)
Representa a melhor opção, hoje, para os consumidores. Além de
recarregar as baterias no processo de frenagem, o sistema elétrico
também pode ser conectado a uma tomada. Em média, os híbridos
plug-in conseguem rodar entre 30 e 50 km apenas com a motorização elétrica. Isso permite, por exemplo, rodar na cidade durante o
dia e deixar recarregando à noite.
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Faça revisões em seu veículo regularmente.

Normatização

Mais profissionalização
Comissão de estudos está criando norma técnica com ABNT
para a qualificação do profissional de vendas de autopeças.

O

Sincopeças Brasil, liderado
por Ranieri Leitão, realizou
no último dia 24 de fevereiro a primeira reunião de trabalho da
Comissão de Estudos de Qualificação de Balconista de Peças e Acessórios para Veículos. Vinculada à Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ela tem como objetivo
definir um conjunto de padrões para
melhorar o atendimento dos profissionais, adaptando-o às mudanças do
mercado que vieram principalmente
com o uso cada vez maior das ferramentas digitais e a demanda por
serviços mais qualificados.
A comissão recebeu forte apoio de
representantes da indústria de autopeças como Nakata, MTE Thomson, Monroe e Dana, de consultores automotivos como La4b e B2B
AutoParts e de instituições como o
Instituto da Qualidade Automotiva
(IQA), a Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a Fecomércio, os Sincopeças estaduais e o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e
Acessórios (Sindirepa). Além disso,
sua divulgação conta com o suporte
da imprensa especializada no varejo
de autopeças através de publicações
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como Novo Meio, Balcão Automotivo e Auto Revista Pernambuco.
A principal medida implementada
pela comissão, decidida de forma
unânime pelos membros, foi a substituição do nome “balconista” por
“vendedor”. O principal motivo foi a
constatação de que há uma transição
gradual do trabalho destes profissionais. Eles estão recebendo tarefas
mais comerciais e complexas, principalmente devido ao comércio eletrônico e à demanda por mais produtividade, para atender as oficinas de
forma mais rápida e assertiva.
Outro ponto de destaque do en-

contro foi a inclusão, como referências para o setor, das normas
ABNT NBR 15.296, que trata da
nomenclatura de autopeças, e
NBR 15.832, – que define a nomenclatura de acessórios.
Já no campo de descrição da ocupação, os membros da comissão
entenderam que a competência
profissional deve ter o texto ajustado para o perfil de vendedor. Por
fim, também foi definido que os
elementos de competência e os padrões de desempenho deverão ser
reformulados para situações mais
atuais que o mercado exige.

Competição
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ais competitiva e de casa
nova no Brasil. A temporada deste ano da Fórmula 1
veio com muitas mudanças. E apesar de uma queda global na audiência da competição e de não termos
mais pilotos brasileiros expressivos como Nelson Piquet e Ayrton
Senna, o fato é que o Brasil ainda
é o segundo país que mais a assiste (atrás apenas da China) e tudo o
que acontece nela é importante. A
única coisa que, ao que tudo indica,
não vai mudar é o favoritismo do
piloto inglês Lewis Hamilton, que
já foi sete vezes campeão e começou vencendo a primeira prova de
2021, o GP de Bahrein (Golfo Pérsico), realizada no dia 28 de março
último e também o GP de Portugal
realizado no dia 02 de maio.
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CARROS DA FÓRMULA 1 - 2021
Ao todo, foram 13 mudanças nas regras para a temporada de 2021. Entre as
principais estão medidas para reduzir o
chamado “downforce”, recurso que usa
a resistência do ar para deixar o carro
agarrado no chão. Outra medida foi a
proibição do sistema de Direção de Eixo
Duplo (DED), que havia sido introduzido
pela Mercedes e melhorava a dirigibilidade do carro para o piloto.
Na prática, as decisões tomadas pelos
organizadores da competição têm como
objetivo final deixar os carros menos automáticos e obrigar os pilotos a levá-los
mais “no braço”, aumentando a competitividade do torneio. Isso, vale ressaltar,
acontece periodicamente na Fórmula 1.
Um dos casos mais emblemáticos foi a
proibição da suspensão ativa, na década
de 1990. O recurso, na época, trazia vantagem para que o usava, porque adaptava
a suspensão do carro à dinâmica da pista.
Na mesma linha de aumento da competitividade, as duas primeiras sessões
de treinos livres do fim de semana, que
eram de 90 minutos cada, passaram para
60 minutos, igualando-se com o terceiro
treino, que já era de 60 minutos. “Essa redução de uma hora no tempo de prática
forçará as equipes a se esforçarem mais
na pista para colocar seus carros no ponto ideal para a qualificação e a corrida”,
informam os organizadores da Fórmula 1.
Outra novidade da temporada de 2021 foi
a chegada da Alpine, nome de uma tradi-

ALPINE

ALFA ROMEO

ASTON MARTIN

APLHA TAURI
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cional equipe francesa de competições automotivas da qual a Renault
era proprietária e que ela decidiu dar
para sua equipe na Fórmula 1. A mudança também marca a volta do piloto
espanhol Fernando Alonso, que havia
saído da categoria em 2018 e agora
compete pela Alpine este ano.
E falando em marcas tradicionais do
automobilismo, outra mudança na
Fórmula 1 foi a volta da Aston Martin,
montadora inglesa de carros esportivos e de alto luxo que cedeu muitos
modelos para os filmes do personagem 007. A equipe Aston Martin substitui a escuderia Racing Point.
E como se não bastassem tantas
novidades, a última diz respeito apenas ao Brasil. Depois de 41
anos, a parceria entre a Fórmula 1
e a Rede Globo acabou e as provas
vão ser transmitidas pela Band, rede
concorrente. Além da prova, esta
última também levou para sua grade nomes tradicionais associados
à Fórmula 1 na Globo, como o comentarista Reginaldo Leme e a repórter Mariana Becker.
O que parece continuar parecido com a temporada de 2020 é o
favoritismo do piloto inglês Lewis
Hamilton. Com duas provas já realizadas na temporada (Bahrein e Itália), ele ficou na primeira colocação,
com uma vitória e uma segunda colocação. Max Verstappen, que ficou
em terceiro lugar geral em 2020,
ficou na cola de Hamilton, com apenas um ponto a menos que ela na
temporada atual. É esperar para ver
se o inglês vai, finalmente, ser desbancado e não vai conquistar seu
octacampeonato.

Calendário de provas
para a temporada 2021
09/05 | Espanha
23/05 | Mônaco
06/06 | Azerbaijão
13/06 | Canadá
27/06 | França
04/07 | Áustria
18/07 | Grã-Bretanha
01/08 | Hungria
29/08 | Bélgica
05/09 | Holanda
12/09 | Itália
26/09 | Rússia
03/10 | Singapura
10/10 | Japão
24/10 | Estados Unidos
31/10 | México
07/11 | Brasil (São Paulo)
21/11 | Austrália
05/12 | Arábia Saudita
12/12 | Abu Dhabi
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Novo Olhar
Claudio Araujo
claudioaraujo@secrel.com.br
www.exitotreinamento.com.br

Enquanto uns choram,
outros vendem lenço
Como podemos agir no atual cenário onde não sabemos o que
vai acontecer nos próximos 30 dias? Essa é uma das maiores
angústias dos empresários brasileiros, atualmente

V

enho estudando o comportamento das empresas e
confirmando a percepção
de que o momento exige tomadas
de decisões rápidas. E para que
isso ocorra, é necessária uma gestão acurada dos dados. É a partir
da boa interpretação dos dados
que as empresas não só podem
como devem melhorar os processos para atender seus clientes sem
comprometer os resultados.
Saber distinguir a diferença entre
uma análise operacional e uma análise estratégica e efetuar a leitura
certa dos indicadores financeiros,
econômicos e operacionais tem
sido a solução encontrada para
contribuir com o crescimento de
várias empresas mesmo diante do
momento crítico que estamos passando na economia. O primeiro
passo é a motivação do empresário
para organizar e profissionalizar o
seu negócio - digo motivação, sim,
porque não adianta ficar no grupo
das lamentações ou no grupo de
transferência de responsabilidades
que transforma a letargia em seu
maior concorrente.
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O que muito tenho visto em empresas de pequeno porte no setor
automotivo é que elas estão encontrando alternativas por meio
do conhecimento e da equalização
dos custos e despesas para promover uma melhor lucratividade.
Essas empresas estão descobrindo
oportunidades para atender uma
demanda que é latente e que em
alguns momentos fica reprimida
por questões situacionais, mas que
não deixam de existir.
O setor automotivo é um dos considerados como essenciais da economia e mesmo com os períodos
de lockdown, quando a demanda
chega a ser reduzida em aproximadamente em 40%, já sabemos
que no ciclo seguinte haverá um
crescimento. Saber aproveitar
esta curva tem feito empresas colherem bons resultados.
Estudos realizados pelo Método
SOL (Segredo das Oficinas Lucrativas) comprovam que empresas
com uma gestão madura reagem
às adversidades e promovem o
crescimento. Veja os dados abaixo,
comparando o primeiro e o último

trimestre de 2020:
• A produtividade destas empresas
apresentou um crescimento de
45,09%;
• O custo operacional dessas empresas apresentou uma queda de
21,26%;
• O ticket médio deste grupo de
empresas apresentou uma elevação de 20,86%.
Gostaria de destacar que na comparação destes dois períodos, o primeiro trimestre de 2020 e o último
trimestre do mesmo ano, a elevação
da demanda, ou seja, aquecimento
do mercado só foi de 11,04%. Todos os itens acima citados, portanto, tiveram resultados bem acima da
reação orgânica da economia.
O estudo do Método SOL contém
18 indicadores, entre eles indicadores econômicos, financeiros e
operacionais, que servem de baliza para as empresas que têm foco
em gestão e não perdem tempo
com lamentações. Como diz o
ditado: enquanto uns choram, outros vendem lenço.
Sucesso!

Clássicos

Arnóbio Tomaz

Dodge Polara
Modelo compacto da Chrysler circulou por um
bom tempo nas ruas do Brasil. Hoje, restam
alguns exemplares com colecionadores

O

Dodge 1800 foi um modelo
que nasceu cheio de problemas mas evoluiu com
o passar dos anos. Virou o Dodge
Polara e chegou a deixar saudades.
A sua primeira versão foi mostrada
no VIII Salão do Automóvel, em novembro de 1972, ainda como modelo de pré-série. Na época, estavam
chegando muitas novidades, como o
Chevette, o Passat e a Brasília e ele
era a alternativa da Chrysler para
movimentar o mercado.
O lançamento para o público ocorreu em abril de 1973, e o carro logo
passou a ser chamado de “Dodginho”. O 1800 trazia motor dianteiro
(desenvolvendo 78 cv), tração traseira e câmbio de quatro marchas,
sendo oferecido nas versões Luxo e
Gran Luxo. Como a empresa apressou o lançamento, por causa do ano
rico em novidades da concorrência,
o Dodginho apresentou muitos defeitos de qualidade que comprometeram a sua imagem.
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Em 1974 chegou a versão SE, de
aparência esportiva e acabamento
mais despojado, visando o público jovem. Na linha 1975, o Dodge 1800 era oferecido em quatro
versões: básica, SE, Luxo e Gran
Luxo. Os modelos 1976 trouxeram uma novidade: disponível
apenas nas versões Luxo e Gran
Luxo, o carro foi rebatizado com
o nome Polara, apresentando nova
grade dianteira e lanternas traseiras redesenhadas, melhorando o
aspecto visual.
Na mecânica, o cabeçote do motor foi retrabalhado e ele ganhou
novo carburador. Com isso, a potência passou para 82 cv, tornando
o Polara quase outro carro – principalmente se comparado dinamicamente ao 1800 de 1973. A performance lhe rendeu o título de
“O Carro do Ano” no Brasil. Mais
mudanças de estilo foram incorporadas em 1978, incluindo aí nova
frente, com faróis retangulares e
lanternas traseiras redesenhadas.
No ano seguinte, o Polara Gran Luxo
ganhou novo tecido de estofamento,
além de frisos protetores laterais – os
carros de 1978 tinham apenas filetes
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na pintura. E como equipamento opcional, uma grande inovação para um
veículo dessa categoria: transmissão
automática de quatro velocidades
com alavanca seletora no console.
Ainda em 1979, a Volkswagen adquiriu o controle acionário da Chrysler
do Brasil, selando assim o destino
do Dodge nacional. Nas mãos da
Volkswagen, o Polara 1980 recebeu
para-choques com polainas plásticas
e bancos dianteiros de encosto alto.
Foi lançada depois a versão GLS, com
carburador Weber e acabamento ao
mesmo tempo luxuoso e esportivo,
com painel de instrumentos importado contendo seis mostradores.
Pouco tempo depois, a Volkswagen
absorveu o restante da Chrysler e
começou a preparar a antiga fábrica
do Dodge para produzir seus caminhões. Deste modo, as previsões
mais sombrias se confirmaram e o
Polara, assim como os demais modelos da marca, teve a produção oficialmente encerrada em 1981, após
92.665 unidades fabricadas.
Atualmente existem poucas unidades em boas condições circulando por nossas ruas, virando
peça de museu.

Recursos Humanos
Izabel Bandeira
Psicóloga e coach
izabelband@hotmail.com

Os desafios
da gestão familiar
Lidar com as emoções, investir no bom relacionamento
entre os integrantes da família no negócio e na
formação dos colaboradores é fundamental

E

ste tema vem sendo de grande importância no cenário do Brasil. Cerca de 90% das
empresas brasileiras são familiares, trazendo
a compreensão de que sua fundação e sua história
vêm carregadas de muito envolvimento emocional,
o que pode gerar muitas dificuldades na sua gestão
que passa de geração a geração.
Gerir uma empresa familiar é algo muito complexo e
desafiante. Faz-se faz necessário aprender a lidar com
as emoções familiares pela sustentabilidade do negócio,
que muitas vezes pode atrapalhar nas estratégias da organização, como a falta de um planejamento, formalidade, definição de papeis, dificuldade de comunicação,
diferenças de gerações, bem como jogos de poder.
Esses pontos afetam diretamente na formação da cultura organizacional, o que torna difícil o entendimento
dos processos para os colaboradores e, com isso, os
resultados podem não ser satisfatórios pela falta de alinhamentos dos gestores. A gestão geralmente é ligada
à personalidade do dono, sendo assim mais complicado identificar e disseminar, na cultura, os valores e
objetivos claros da organização.
No entanto, podemos dizer que alguns benefícios
podem ser citados na gestão familiar. Um deles é
a rapidez na tomada de decisões por ter poucos
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níveis hierárquicos, maiores contatos da direção
com os gestores, laços afetivos que geram retenção e maior envolvimento dos colaboradores pela
proximidade do dono, e a referência que os colaboradores têm dos fundadores, o que pode levar
um sentimento de pertencimento.
Portanto, se você se reconhece com alguns destes
pontos que podem gerar dificuldade na evolução do
seu negócio, busque uma maior qualificação em termos de gestão e planejamento. Reflita: como anda a
distribuição do seu tempo empresa & família? Existe
maturidade de não misturar assuntos familiares com
os profissionais? Como você imagina sua empresa
daqui a 20 anos? Como será a preparação do processo sucessório? Qual o perfil do sucessor? O quanto
você está preparado para abrir mão do bastão?
Essas perguntas, com certeza, ainda não terão todas as respostas, mas precisam ser pensadas e respondidas antes de acontecer. Faz- se necessário,
muitas vezes, a ajuda de especialistas da área, para
que o processo sucessório não traga estragos para
família e para a organização.
Lembre-se: empresa é uma instituição que requer
90% de razão e 10% de emoção.
Boa sorte na sua caminhada.

Comemoração

UM ANO DE
CELEBRAÇÕES
2021 tem registros importantes para Mercedes-Benz e Volkswagen,
as duas principais marcas de caminhões do Brasil

A

s montadoras que, juntas, representam mais de 60% do
mercado de veículos de carga do Brasil, celebram datas importantes neste ano. Há 40 anos, no dia
10 de março de 1981, começavam
a sair da unidade industrial de São
Bernardo do Campo, em São Paulo,
as primeiras unidades da Volkswagen Caminhões que haviam sido
desenvolvidas e fabricadas no Brasil.
Desenvolvidos em parte, vale ressaltar, já que os modelos VW 11.130 e
VW 13.130, tinham cabine com tecnologia vinda da Europa. Por aqui,
eles levaram dois anos para serem
terminados por um time brasileiro
de engenheiros e técnicos. Os veículos vieram em um formato que ainda
era pouco comum no mercado nacional: a cabine avançada, conhecida
popularmente como “cara chata”.
O investimento da Volkswagen nesse formato revelou-se quase como
previsão de uma tendência: hoje, a
esmagadora maioria dos caminhões
à venda no Brasil é de modelos “cara
chata”. Bem diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde ainda predominam os caminhões com
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a frente avançada, na qual o motor
fica adiante da cabine.
A Volkswagen Caminhões foi criada
em fevereiro de 1981 e originou-se
da filial nacional da Chrysler, adquirida em julho de 1979. Logo após o
anúncio da mudança de sua razão
social, a montadora começou a testar os primeiros protótipos de caminhões em São Bernardo do Campo,
com acompanhamento da matriz do
Grupo em Wolfsburg, na Alemanha.
O VW 11.130 tinha motor a diesel
MWM, caixa de cinco marchas,
eixo traseiro com uma ou duas

velocidades, chassi tipo escada,
suspensão por molas semielípticas
e amortecedores, freios hidráulicos com auxílio a vácuo e direção
mecânica. Já o VW 13.130, além do
chassi e embreagem reforçados e
de novas relações na transmissão,
trazia rodas estampadas, freios a ar
e direção hidráulica.
Fizemos uma pesquisa no ranking
de veículos mais vendidos da Federação Nacional da Distribuição de
Veículos Automores (Fenabrave).
Infelizmente, a entidade só tem dados a partir de 2003. Mas já a partir

daquele ano foi possível ver que a
Volkswagen Caminhões veio para
fazer diferença no mercado. Sua posição de segundo lugar, atrás apenas
da Mercedes-Benz, era exatamente
igual à que ocupa hoje.
E por falar em Mercedes, a montadora alemã também tem marcos
históricos para celebrar em 2021.
Em 1896, ou seja, há 125 anos, o engenheiro e designer industrial Gottlieb Daimler apresentou um caminhão da marca que futuramente
seria uma das maiores do mundo no
segmento. Extremamente rudimentar, o modelo, que recebeu o nome
de Phoenix, tinha rodas de madeira
revestidas de ferro, um motor traseiro de dois cilindros com quatro
cavalos de potência. Detalhe: o

Actros, modelo top de linha que a
montadora vende no Brasil, tem um
motor com 560 cavalos, ou seja, 140
vezes mais potente que o pioneiro.
Como a própria Mercedes-Benz
admite, “o Phoenix tinha pouco
em comum com um caminhão de
verdade. Na realidade, era uma
carroça convertida, típica daquelas puxadas por cavalos. Seu chassi
foi equipado com feixes de molas
que foram montados transversalmente na frente e no formato de
molas helicoidais na parte trasei-

ra. A suspensão era necessária
não apenas pelo mau estado das
estradas, mas porque o motor era
muito suscetível a vibrações”.
A evolução tecnológica que a montadora protagonizou ao longo dos
anos permitiu outro marco que
ela celebra em 2021: os 25 anos
de lançamento do Actros, modelo que foi seu primeiro caminhão
equipado com freio a disco e sistema de freio eletrônico (EBS). o
modelo também veio com recursos como o sistema de segurança
ativa “Telligent” e soluções para
reduzir o consumo de combustível
e aumentar o espaço na cabine.
Pela importância das duas marcas,
tanto no mercado brasileiro quanto
no mundial, as datas são realmente
marcos no segmento automotivo.
Dos velhos e simples pioneiros,
ambas evoluíram para caminhões
capazes de frear sozinhos, caso encontrem um obstáculo, e podem se
transformar em uma casa com muito conforto para os caminhoneiros.
Só o que merece melhorar, agora, é
o acesso aos modelos para a maioria dos profissionais da estrada. Um
Actros totalmente equipado, por
exemplo, tem preço que pode bater
na casa dos 700 mil reais.

Auto Revista Pernambuco -

61

Novo mercado
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Hoje, o que sua empresa precisa é de um
empresário, não de um empreendedor!
A pegada empreendedora deve ser substituída pela postura de
empresário para ajudar sua empresa nesse período difícil.

T

odo aquele que opta por
iniciar um negócio está imbuído de realizar um sonho,
que é ter uma empresa! Indiferente
a todos os obstáculos e percalços
pelo caminho se mantém fiel ao seu
desejo maior de poder ser dono de
sua própria empresa. Seja lá qual
foi a motivação inicial, não importa
se foi por ter o próprio negócio ou
sair do emprego em que estava insatisfeito, você virou uma chave na
sua vida, passou a ser um empreendedor e iniciou um negócio.
Saiba que no momento de incertezas
que estamos vivendo não há espaço
para empreendedorismo! Não mesmo! Há sim, um lugar para o controle
e gestão que só um empresário pode
proporcionar. A diferença nesse
caso, é que o lado empreendedor
ajudou no momento da fundação da
empresa, com toda a energia que só
quem empreende pode ter. Mas agora, o lado racional e pragmático do
empresário deve assumir.
Não que o espírito empreendedor seja ruim, tem seu peso no
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negócio, e isso é fato! Mas o momento atual exige uma atitude de
controle por parte do dono da
empresa que só a postura do empresário pode oferecer.
Digo isso porque enquanto empreendedor, seu foco é em manter
o negócio funcionando, a roda girando, mesmo que para isso deixe
algumas postas soltas, o que relega algumas obrigações ao segundo
plano. Quando o lado empresário
assume, nada passa sem o seu crivo, tudo precisa estar sob sua supervisão, ou ao menos sendo delegado a alguém preparado para tal.
O atual contexto pede exatamente, controle e gerência. Não menos
que isso. E isso precisa ser uma iniciativa que parte de cima da gestão,
no caso do empresário, sendo distribuído pela operação entre seus
colaboradores. Só assim, e repito,
só assim, você conseguirá passar
por esse período de incertezas.
Entenda, que como empresário, sua
missão é muito clara, que é gerenciar seu negócio de forma efetiva,

tendo os custos sob sua supervisão,
as margens de lucro na ponta do lápis e a retenção de seus clientes sob
sua vista. Dessa forma, sua empresa
terá absoluta condição de superar
esse momento difícil.
Não se deixe levar pela figura romantizada do empreendedor amplamente divulgada nos dias atuais
pela mídia digital que é aquela figura
capaz de realizar grandes feitos e
atrair fortunas. O que há na verdade
por trás disso é muito trabalho e dedicação, muitas horas de sono perdidas e se dedicar a fazer aquilo que
precisa ser feito para o negócio andar. Vida ainda mais dura é quando
ocorre a transição para o “modo”
empresário, passando a lidar com
coisas que não são nada entusiasmantes como controles, processos
e gestão de pessoas.
Portanto, caro leitor, a vida de empresário não é mar de rosas, muito longe disso, mas se você está
disposto a pagar esse preço, as
recompensas serão muito maiores
do que imagina.

Meio ambiente

Para poluir menos
Manter as emissões de gases dentro das normas ajuda a proteger o
meio ambiente e evita que o proprietário seja penalizado com multas

A

emissão de poluentes na atmosfera pelos veículos com
motor a combustão é uma
das principais responsáveis pelo
fenômeno do aquecimento global.
Diante desse cenário, estão sendo
implantados programas de controle de emissões veiculares com
metas de redução em vários países
do mundo. Vale ressaltar que em
alguns países da Europa o que está
previsto, em curto e médio prazo,
é o fim de veículos com motores
movidos a combustíveis.
No Brasil, que ainda está muito
longe desta última realidade, de
acordo com a Confederação Nacional dos Transportes (CNT), o
transporte brasileiro é responsável
pela emissão de 22,8% de gás carbônico (CO2) no País, sendo 89,9%
desse total proveniente do modal
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rodoviário. Por isso, está em vigor o
Programa de Controle de Emissões
Veiculares (Proconve). Ele é composto de várias etapas, sendo que a
atual, P7, foi implantada em 2012. Ela
determina, para caminhões e ônibus
que saem de fábrica, uma redução
de 60% nas emissões de óxido de
nitrogênio e de 80% nas emissões
de material particulado em relação
aos teores da fase anterior, a P5.
Em 2022, quando começar a vigorar
a P8, próxima etapa do Proconve,
os índices de redução deverão ser
de, no mínimo, 90% para cada tipo
de emissão, em relação aos patamares atuais. Se já é um desafio para a
tecnologia antipoluente dos veículos
atingir esses resultados nas condições ideais, imagine se as manutenções preventivas não forem feitas
regularmente e seguindo as instru-

ções do manual do fabricante.
É fundamental que os responsáveis por caminhões e ônibus mantenham os veículos sempre em
dia. E se o argumento ambiental
não comover, há outro bem mais
convincente, que é o do bolso. De
acordo com o artigo 230 do Código
de Trânsito Brasileiro, conduzir um
veículo a diesel de carga que polua
mais que o permitido é considerado infração grave, sujeita a aplicação de multa e a sua retenção.
Por isso, tanto para não prejudicar o meio ambiente quanto para
evitar o risco de ser punido. A boa
manutenção está diretamente ligada ao desempenho, influenciando
em mais eficiência do veículo e reduzindo o consumo de combustível
e a emissão de poluentes.
Desde 2012, por causa da etapa P7

É recomenda que sejam tomadas as seguintes medidas:

do Proconve, os caminhões saem de
fábrica munidos de um recurso para
tratamento de gases de escape conhecido pela sigla SCR (Sistema de
Redução Catalítica Seletiva). Além
de reduzir a emissão de poluentes,
ele melhora o desempenho do caminhão injetando e monitorando
eletronicamente um fluido conhecido pelo nome de Agente de Redução Líquido Automotivo 32 (Arla
32). Trata-se de um líquido à base
de ureia que, em conjunto com
o catalisador reage com os NOx
(óxidos de nitrogênio) e o CO2 (dióxido de carbono). Há uma reação
química que converte esses gases
em nitrogênio e água, inofensivos
para a atmosfera.
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• Sempre observar a fumaça que sai do escapamento. Se ela estiver preta,
é sinal de que as emissões estão acima do permitido;
• Verificar regularmente se o injetor de Arla 32 está desobstruído. A cristalização do fluido pode causar entupimentos;
• Testar o sensor de temperatura;
• Testar o módulo de dosagem do Arla 32, componente responsável por
calcular a quantidade certa do líquido que será injetado;
• Jamais colocar no tanque do SCR algum líquido que não seja o Arla 32. Alguns caminhoneiros fazem isso para economizar dinheiro, mas isso prejudica a performance do veículo, pode causar danos ao motor e, se for descoberto pela fiscalização, resulta em multa e até apreensão do caminhão;
• Sempre usar diesel S-10, pois é o que contém a menor quantidade de partículas de enxofre. Quanto menos quantidade desse material, mais eficaz
é o sistema.
• Manter os pneus sempre calibrados, seguindo os valores de acordo com
a carga transportada e a orientação do fabricante. Isso ajuda a garantir o
correto atrito com o solo, resultando em maior vida útil dos pneus, mais
economia de combustível e, consequentemente, menor emissão de gases
e mais segurança;
• Cumprir os prazos definidos pelo fabricante para troca de óleo do motor
e dos filtros de ar e de combustível;
• Inspecionar regularmente o sistema de injeção de combustível;
• Procurar entender os significados dos símbolos existentes no painel do
caminhão. Eles avisam sobre eventuais problemas. Dê atenção especial
à luz OBD, de diagnóstico a bordo. Se ela acender, pode haver alguma
anomalia no SCR.
• Respeitar o cronograma de revisões periódicas que é descrito no manual
do veículo.

