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EDITORIAL

Enfrentamos (e vencemos) mais um ano!

Pandemia persistente, falta de peças - principalmente chips - para a fabricação de carros, o mundo se 
readaptando para conviver com o coronavírus e seus efeitos. Tivemos de tudo neste 2021 pós impactos da 
Covid-19. Mas como já enfatizamos várias vezes neste espaço, sempre é tempo de aproveitar oportunidades, 
seguir produzindo e investir cada vez mais em melhorias.
A Auto Revista Pernambuco mostra que no setor automotivo, por sua dinamicidade e grande diversificação, 
sempre é tempo de novidades. Temos lançamentos de automóveis, competições, novos modelos de duas 
rodas, notícias do setor de autopeças. Este último, aliás, espera fechar o ano com aumento no faturamento 
e nas vendas, porque mesmo com a queda na produção de veículos causada pela falta de chips - assunto 
que também abordamos nesta edição - é preciso manter a imensa frota circulante do Brasil. Em 2022, 
independentemente de prognósticos sobre a economia, teremos muita atividade do setor automotivo para 
noticiar. Seja de montadoras, da indústria de autopeças ou da imensa rede de serviços, o fato é que as 
novidades não param, porque os veículos também não podem parar de rodar. Que venha o próximo ano, 
então!
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Sampel investe em automatização

Em janeiro de 2022, a Sampel, fabricante de componentes para 
suspensão, vai ter em sua unidade de produção 10 novas injeto-
ras com sistemas automatizados e robóticos. Os equipamentos 
serão instalados em um novo parque fabril de 5 mil m² ao lado da 
zona industrial principal. No próximo ano a Sampel irá trabalhar 
com 42 injetoras de metal/borracha, ao todo - um aumento de 
30% na capacidade produtiva, em relação ao quadro atual. 

Divisão da Tenneco comemora 25 anos no Brasil

A Divisão Clean Air, da Tenneco (empresa detentora das marcas Mon-
roe, Monroe Axios e Walker) celebrou 25 anos de produção de sistemas 
de exaustão para veículos no Brasil. Fundada em 1996 em Mogi Mi-
rim (interior de São Paulo), a divisão começou fornecendo conversores 
catalíticos para um cliente de grande porte do setor automotivo. Em 
1999, a produção já contemplava todo o sistema do veículo, desde o 
catalisador até o silencioso. 

Dana amplia linha de diferenciais

A Dana, fabricante de componentes para eixos e diferenciais, ampliou 
a linha de itens diferenciais Spicer. Foram lançados mais de 30 no-
vos códigos de aplicação, permitindo à empresa atender modelos de 
caminhões, picapes e utilitários das marcas Volkswagen, Ford, Jeep, 
Chevrolet, Troller, Mitsubishi, Agrale, Toyota, Hyundai e Iveco. Segundo 
a Dana, a atualização das linhas de componentes tem foco no cresci-
mento do mercado da reparação. “Ela vai ao encontro da realidade do 
brasileiro, que opta por fazer a manutenção dos usados, em uma frota 
que tem idade média de dez anos”, diz a empresa.

Tecfil dá dicas de manutenção automotiva

Para quem planeja viajar com seu carro nas férias, a Tecfil - fabricante 
de filtros automotivos - orienta os motoristas sobre a importância de 
fazer a revisão e realizar a troca dos filtros de ar do motor, do óleo, 
do combustível e de cabine, para garantir o bom funcionamento do 
veículo e a segurança dos passageiros durante os deslocamentos. “Os 
filtros automotivos são itens que garantem a segurança e devem ser 
trocados sempre de acordo com o manual do veículo”, alerta Plinio 
Fazol, gerente de Marketing e de Novos Produtos da Tecfil. Ele explica 
que os componentes podem influenciar diretamente o funcionamento 
do veículo, evitando muitos problemas mecânicos. 21/08/2020 - 21/08/2021



21/08/2020 - 21/08/2021
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Nakata cria curso EAD para 
vendedores de autopeças

A Nakata, fabricante de componentes 
de suspensão, lançou, no Dia do Ven-
dedor de Autopeças (26 de novembro), 
o curso EAD “Consultor de Vendas 
Nakata”. Dividido em duas áreas de co-
nhecimento, sendo a primeira sobre o 
sistema de suspensão e direção e a se-
gunda abordando conceitos e técnicas 
de vendas, o curso foi desenvolvido por 
técnicos e engenheiros da fábrica e por 
consultores da área comercial. Mais in-
formações estão disponíveis no endere-
ço www.nakata.com.br/treinamento.

Petronas lança segunda geração de 
fluidos para carros elétricos

A Petronas Lubricants In-
ternational lançou a nova 
geração da linha Iona, para 
veículos elétricos. Segundo 
a empresa, ela veio para dar 
resposta a exigências dos 
sistemas de acionamento 
elétrico e dos eixos, como o 
controle de atrito e desgaste 
e o gerenciamento térmico. 
O objetivo é maximizar o de-
sempenho, a eficiência ener-
gética e a confiabilidade dos 
veículos. Criada em 2019, a linha Iona, de acordo com a 
Petronas, “pretende ajudar o mundo a acelerar o cami-
nho para um futuro sem carbono, otimizando a eficiência 
energética, a segurança e o desempenho de veículos elé-
tricos com soluções avançadas de fluidos”.

Marelli Cofap amplia catálogo de radiadores

A Marelli Cofap Aftermarket, fabricante de autopeças de reposição, am-
pliou o catálogo de radiadores para veículos da linha pesada. Integrantes 
da linha térmica, os novos códigos de radiadores para aplicações Iveco são 
RMM1284IV, que atendem os modelos Stralis Hi Way 440 / 480 / 560, de 
2013 a 2019 (sem lateral) e RMM1282IV, os modelos Eurotech 740-E42 TZ 
13.8 L 12V, de 2002 a 2007 (com lateral).

Cabovel celebra cinco décadas de atuação

Comemorar 50 anos de uma marca em um país que passa 
constantemente por problemas como inflação, desemprego, 
crises cambiais e corrupção é um fato incomum. Por isso, a Ca-
bovel, indústria nacional de cabos de comando flexíveis, celebra 

o fato de ter conseguido atravessar um período que pode ser considerado muito longo, em se tratando de 
Brasil. Enfrentando ainda desafios globais, como a pandemia de coronavírus, a empresa tem investido em 
expansão do seu portfólio. Nos últimos anos, a Alka3 Indústria de Autopeças,  detentora da sua marca, está 
se dedicando ao desenvolvimento de sistemas de câmbio para as montadoras.



Volda conquista certificação ISO 9001:2015 

A Tagia, empresa do ramo de autopeças localizada na Serra (ES), 
importadora das marcas Takao (peças para motor) e Volda (pe-
ças para suspensão) obteve o selo ISO 9001: 2015, certificação 
concedida à empresa que segue todas as normas da Organiza-
ção  Internacional  de Padronização - International Organization 
for Standardization (ISO), em inglês - que visam padronizar pro-
cessos e condutas em empresas de diversos segmentos.
A busca pela certificação iniciou na empresa em agosto de 2020, 
com a elaboração de um diagnóstico seguido da criação de um planejamento estratégico. Uma das prin-
cipais metas da Tagia ao longo dessa trajetória foi a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade 
(SGQ), que teve a função controlar e gerenciar processos, tendo em vista a busca por melhoria contínua e 
satisfação do cliente.  Para alcançar esse objetivo, todos os profissionais da companhia passaram por diver-
sos treinamentos ao longo dos meses, além da reestruturação da equipe de trabalho, o que trouxe diversas 
melhorias de desempenho como ganhos consideráveis de tempo em relação à separação e expedição de 
pedidos, além da otimização do transporte e do setor de compras.
Em novembro, a Tagia passou pela auditoria de uma certificadora da ISO 9001:2015 para verificação do cum-
primento de todos os requisitos necessários para a certificação, na qual foram analisados diversos aspectos 
da empresa, desde a infraestrutura até o controle de qualidade.
Após três dias de avaliação, a importadora das peças Volda recebeu a confirmação de ter passado em todos os 
quesitos para obter a ISO 9001:2015, com o importante marco de receber essa conquista após a primeira au-
ditoria, já que normalmente as empresas passam por mais de uma avaliação antes receberem a certificação.
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BorgWarner atinge marca 
de 500 mil motores de partida

A BorgWarner alcançou a marca histórica de produção de 500 mil mo-
tores de partida do modelo 29MT para o segmento de pesados em sua 
fábrica de Brusque, Santa Catarina. A produção do item começou em 
2013 e abastece o mercado original brasileiro e o aftermarket (local e 
exportação). Segundo a empresa, “os 500 mil motores de partida 29MT 
produzidos correspondem a mais de 20% da frota de veículos pesados 
circulantes no Brasil, que em 2020 contabilizou 2.440.946 unidades”.

Takao firma parceria com Senai

A Takao anunciou associação com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai). Parte das ações de engajamento entre a empresa e a 
instituição de ensino se dará no âmbito da responsabilidade social. Um 
exemplo foi a participação da Takao na “Feira de Talentos Contrate-
-me”, que ocorreu em outubro do ano passado. O evento gratuito reu-
niu grandes empresas e profissionais do mercado com oportunidades 
de trabalho. Ao longo do encontro, foi possível visitar estandes virtuais, 

além de interagir com profissionais e recrutadores por meio de chats.   A Takao participou com seu estande 
e convidou os clientes a anunciarem suas vagas de trabalho.

Velas especiais: NGK dá dica para a manutenção

As velas especiais – produzidas com materiais nobres, como platina e 
irídio – propiciam vantagens como partidas mais fáceis, acelerações 
mais rápidas, marcha lenta mais estável e maior economia de com-
bustível. Mas elas demandam atenção especial na manutenção, se-
gundo a NGK – multinacional japonesa fabricante de velas de ignição. 
“Enquanto nas velas convencionais o desgaste é observado pelo aumento da folga entre os eletrodos e seu 
arredondamento, nas velas especiais ocorre um depósito de material nos eletrodos, o que não é facilmente 
visível a olho nu”, explica Hiromori Mori, consultor de assistência técnica da NGK. Devido a essa caracterís-
tica, a recomendação ao motorista é seguir o plano de manutenção estabelecido pela montadora do veículo.

O Catálogo Online Busca Na Rede lançou novas 
ferramentas em sua plataforma

O sistema agora conta com relatórios de pesquisas de produtos não en-
contrados pelos usuários. Assim, a empresa pode ter a oportunidade de 
oferecer esses produtos buscados.
Outra novidade é a busca de produtos por placas de automóveis padrão ou 

Mercosul. A plataforma destaca que consulta por placa apenas auxilia na pesquisa de produtos compatíveis
com a montadora, modelo e ano. Por isso, as características do veículo devem ser sempre levadas em con-
sideração na hora de procurar por produtos adequados. www.buscanarede.com.br
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Arteb participa do projeto Lacre do Bem

Para incentivar a consciência ambiental e práticas sustentáveis dos seus 
funcionários, a Arteb -  uma das principais fabricantes mundiais de sis-
temas de iluminação para o setor automotivo - se tornou parceira do 
projeto Lacre do Bem, para arrecadar lacres de latinhas de alumínio e 
trocar por cadeiras de rodas. Como parte da iniciativa, a empresa criou 
uma competição entre equipes de colaboradores que conseguiu arreca-
dar 137 garrafas de 2 litros com lacres de latinhas de alumínio.

Meritor Brasil incrementa portfólio 
da linha de rolamentos

A fabricante de autopeças Meritor Brasil anunciou no seu portfólio três 
novos rolamentos para aplicações rodoviárias. A empresa também in-
formou que até o primeiro trimestre de 2022 serão lançados mais 17 
novos rolamentos. Outra iniciativa de expansão foi a parceria com a 
Cobra Rolamentos, que passou a comercializar os produtos da Meritor 
no Brasil. O portfólio completo, atualmente, contempla aproximada-
mente 3 mil itens, incluindo componentes do diferencial automotivo, 
rolamentos, cruzetas e óleo para o diferencial.

ZF América do Sul anuncia alterações organizacionais

Empresa desenvolvedora de tecnologias e sistemas para veículos, a ZF pro-
moveu alterações na diretoria de suas unidades de negócios na América do 
Sul para 2022. João Luiz Lopes se aposentou após 22 anos na empresa e Rey-
naldo Contreira assumiu seu lugar como head da ZF Aftermarket na América 
do Sul. Com a combinação da Divisão de Tecnologia de Veículos Comerciais 
e da Divisão de Sistemas de Controle de Veículos Comerciais (antiga WABCO, 
adquirida pela ZF em 2019), Silvio Furtado manteve suas antigas atribuições 
e passou a ser responsável regional pela nova Divisão de Soluções para Ve-
ículos Comerciais. Ambos os executivos respondem a Carlos Delich, presi-
dente da ZF América do Sul.

Empresas Randon anunciam mudanças na governança

As empresas Randon anunciaram a separação da posição de pre-
sidente e CEO, que era exercida por Daniel Randon. Na nova confi-
guração, o empresário segue como presidente e  Sérgio Carvalho, 
que estava nas funções de vice-presidente executivo e COO, assume 
como CEO. Segundo o grupo, a mudança faz parte do plano de pro-
fissionalização e estava prevista desde 2019, quando Daniel suce-
deu o irmão, David Randon - que na ocasião assumiu a presidência 
do Conselho de Administração



Convenção da Franap Representações

Nos dias 2 e 3 de dezembro, em João Pessoa (PB), foi realizada a pri-
meira convenção de vendas da Franap. Com o tema “Foco no Objetivo” 
a convenção contou com a participação de toda a equipe da Franap, 
das representadas Cobreq, Grazzi Metal, Starke e Autoimpact. Durante 
o evento todos puderam participar da palestra de Naldo Gama sobre 
técnicas de vendas e motivação.

Loja de fábrica da Magnum Tires abre nova filial em Recife

A importadora de pneus que tem sede em Pernambuco acaba de aumen-
tar a sua capilaridade para a cobertura nacional. Isso porque a Magnum 
Tires inaugurou em dezembro uma nova filial da Pneu1 no Centro de Abas-
tecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), em Recife. A companhia já 
conta com 35 filiais Magnum espalhadas no Brasil, três centros de dis-
tribuição, além de três filiais da Pneu1 no Rio Grande do Norte, Paraíba 
e uma unidade na matriz, sendo que a unidade Ceasa é a segunda em 
Pernambuco. Há 30 anos no mercado, a Magnum é revendedora exclusiva 
dos pneus GT Radial. De janeiro a junho de 2021 a empresa cresceu mais 
de 48% em comparação com o mesmo período do ano passado. Além de 
Recife, a empresa também inaugura nos próximos meses mais filiais em outras regiões do Brasil. A ex-
pectativa é que em 2022 a companhia dobre as movimentações trabalhando com o comércio internacional.
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Aplicativo com catálogo dos produtos 
Kolbenschmidt, Pierburg e BF

O aplicativo da Motorservice com as marcas Kolbensch-
midt (KS), Pierburg e BF, já usado mundialmente, agora 
também está disponível para o portfólio do Brasil. “O ca-
tálogo de peças no formato digital irá agilizar o acesso a 
informações sobre as peças de nossas marcas e facilitará 
a comunicação com os clientes. É um 
excelente ins- trumento de suporte 
às vendas que gera vantagem na 
hora da de- cisão da compra”, 
afirma Talita Peres, gerente de ma-
rketing e co- municação da Motor-
service. O apli- cativo está disponível 
em versões para Android e iOS.

Grupo 
Schaeffler 
celebra 75 
anos

A Schaeffler, 
i n d ú s t r i a 
mundial de 

autopeças, comemorou seu 75º aniver-
sário no dia 30 de novembro. As bases 
da empresa foram lançadas quando 
Wilhelm Schaeffler e seu irmão Georg 
Schaeffler fundaram a Industrie GmbH 
em Herzogenaurach, em 1946. A partir 
daí, três empresas originalmente inde-
pendentes (LuK, INA e FAG) cresceram 
juntas para formar uma companhia 
que emprega, hoje, mais de 83 mil fun-
cionários em cerca de 200 localidades 
de mais de 50 países. 

Cobreq completa 60 anos de Brasil

A Cobreq, empresa do grupo TMD Friction, completou em outubro 
60 anos de presença no Brasil. Para celebrar o momento histórico, a 
empresa promoveu uma live com o vice-presidente Américas da TMD 
Friction, Edilson Jaquetto. Durante o evento foram abordados temas 
como desenvolvimento de novos projetos veiculares para o Brasil e  
sustentabilidade. O marco inicial da Cobreq começou em 28 de outubro 
de 1961 com uma linha de produção de borrachas para equipamentos 
de mergulho. Um ano mais tarde, a empresa entrou no mercado au-
tomotivo, passando a produzir materiais de fricção e lonas para freios. 

Monroe Axios lança itens para veículos VW e Audi

A Monroe Axios, marca da DRiV, lançou coxim, rolamento e amortece-
dor dianteiro para veículos das marcas Volkswagen e Audi. Os produtos 
se destinam para os seguintes modelos: Gol G6, Gol G7, UP, Polo, Sa-
veiro, Virtus, Voyage, Nivus, T-Cross e A1. “A Monroe e a Monroe Axios 
vêm investindo no lançamento de produtos para o mercado de reposi-
ção, contemplando diversas marcas, modelos e anos e expandindo o 
portfólio para consumidores finais, varejistas e reparadores”, afirma 
Ivan Furuya, gerente nacional de vendas da Monroe e Monroe Axios.





Existe vida no Brasil para 
além dos SUVs? A depender 
da Honda, a resposta é sim - 

felizmente para os consumidores. 
A montadora, de olho nas versões 
mais bem equipadas de concor-
rentes como o Volkswagen Virtus 
e o Chevrolet Onix Plus, lançou 
uma versão nova do sedan com-
pacto City. E para melhorar ain-

City chega com um versão maior e mais sofisticada e é acompanhado 
por um “irmão” hatch, que irá ocupar o lugar do monovolume Fit

da mais a notícia, o carro chega 
com uma versão hatch, oferecen-
do mais uma opção em um seg-
mento com poucos modelos. Tudo 
bem que ele vem para ocupar o 
espaço do Fit, cuja saída de linha 
foi anunciada ainda para este ano, 
mas pelo menos não haverá uma 
lacuna a mais em um mercado 
que vem sofrendo muitas perdas, 

que é aquele formado por veículos 
fora do segmento SUV.
Definida pela fábrica como “uma 
renovação sem precedentes”, 
a mudança do City o deixou um 
pouco maior e com nova moto-
rização. Além disso, ele passa a 
ser o primeiro modelo da Honda 
produzido no Brasil com a tecno-
logia de segurança Sensing. Ela 

NOVOS VENTOS

Honda City
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já não é novidade por aqui, já que 
está presente no Accord, mas 
este último modelo é importado. 
Para ficar mais imponente e pa-
recer menos um compacto, o City 
sedan ficou 53 milímetros mais 
largo, 94 mm mais comprido e 
8 mm mais baixo que o anterior. 
“Com seus 4.549 milímetros, 
o City sedan é o maior do seg-
mento em comprimento”, diz a 
Honda. Fomos conferir, pegando 
os quatro primeiros mais vendi-
dos na mesma faixa do modelo. 
Onix Plus: 4.474 mm. Virtus: 
4.482 mm. Toyota Yaris sedan: 

4.425. Nissan Versa: 4.495. Pelo 
menos nesse universo, essa in-
formação é verdadeira. 
Ainda em relação a dimensões, o 
City tem porta-malas com volu-
me de 519 litros, o que o coloca, 
segundo a Honda, “muito acima 
da média do segmento”. Fomos 
conferir novamente e seguem 
os números. O do Ônix Plus tem 
469, mas o do Virtus tem 521 li-
tros, o que já desmente a infor-
mação - embora sejam apenas 
dois litros a mais. Em relação 
aos outros, o City realmente 
ganha: são 460 litros no Nissan 
Versa e 473 no Yaris sedan. 
Falando agora do City hatch, ele 
traz o recurso Magic Seat, siste-
ma de modularidade interna da 

Honda, que já existia no Fit. São 
quatro modos de utilização (Uti-
lity, Long, Tall e Refresh), que 
permite acomodar objetos de 
diferentes dimensões. “No modo 
Utility, por exemplo, o espaço 
chega a 1.168 litros de volume, 
superando os 1.045 litros dispo-
níveis no Fit na mesma condição”, 
diz a montadora, deixando claro 
que o City hatch é mesmo o su-
cessor do velho Fit.
Sobre design, City sedan e hatch 
trazem farois com luz diurna e de 
freio em LED. Na versão top de li-
nha Touring do sedan (veja todas 
com os respectivos preços no fim 
da matéria) os faróis são full LED. 
As rodas são de liga leve com 
aro de 16 polegadas em todas as 
versões. Já em relação a itens 
de conforto, todas as versões do 
sedan trazem botão de partida do 
motor, sistema de destravamento 
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por proximidade da chave (Smart 
Entry), ar condicionado digital, 
central multimídia touchscreen 
de 8 polegadas com Android Auto 
e Apple CarPlay sem-fio e câme-
ra de ré multivisão.
A partir da versão EXL, ainda no 
sedan, estão disponíveis tam-
bém sensores de estacionamen-
to traseiros, bancos revestidos 
em couro, painel digital TFT de 7 
polegadas configurável, ar condi-
cionado automático e função de 
travamento das portas por apro-
ximação da chave. A versão Tou-
ring, por fim, conta com sensores 
de estacionamento dianteiros e 
espelho retrovisor fotocrômico.
No City hatch, todas as versões 
trazem botão de partida do mo-
tor, sistema de travamento e 
destravamento por aproximação 
da chave (Smart Entry), ar condi-
cionado digital e automático, cen-
tral multimídia touchscreen de 8 
polegadas com Android Auto e 
Apple CarPlay sem-fio, câmera 
de ré multivisão, sensores de 
estacionamento traseiros, ban-
cos revestidos em couro e pai-
nel digital TFT de 7 polegadas 
configurável. A versão Touring 
traz ainda sensores de estacio-
namento dianteiros.
O novo City vem equipado com 
um motor todo em alumínio de 
1,5 litro com potência de 126 

cavalos a 6.200 rpm tanto com 
etanol quanto com gasolina. Em 
relação ao consumo, a promessa 
é de 9,2/13,1 km/l (etanol/gaso-
lina) na cidade e 10,5/15,2 km/l 
na estrada para o sedan. Para o 
hatch, os números são 9,1/13,3 e 
10,5/14,8 km/l, respectivamente. 
O câmbio CVT tem simulação de 
sete marchas por meio de paddle 
shifts no volante. 
Por fim, falando da segurança o 
pacote Sensing tem cinco fun-
ções principais: 
ACC (Controle de cruzeiro adapta-
tivo) - Auxilia o motorista a manter 
uma distância segura em relação 
ao veículo detectado à sua frente;
CMBS (Sistema de frenagem para 
mitigação de colisão) - Aciona o 
freio ao detectar uma possível 
colisão frontal, com o objetivo de 
mitigar acidentes. Ele é capaz de 
detectar e identificar pedestres e 
veículos que estejam no mesmo 

VERSÕES E PREÇOS
City sedan
EX - R$ 108.300,00
EXL - R$ 114.700,00
Touring - R$ 123.100,00
City hatch
As vendas só começam em mar-
ço do ano que vem e os preços 
serão divulgados em janeiro

sentido ou no oposto;
LKAS (Sistema de assistência de 
permanência em faixa) - Detecta 
as faixas de rodagem e ajusta a di-
reção com o objetivo de auxiliar o 
motorista a manter o veículo cen-
tralizado nas linhas de marcação;
RDM (Sistema para mitigação de 
evasão de pista) - Detecta a saída 
da pista e ajusta a direção com o 
objetivo de evitar acidentes;
AHB (Ajuste automático de farol) 
- Comutação noturna automática 
dos fachos baixo e alto dos faróis 
de acordo com a situação.   
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A quinta geração do Range 
Rover chegará ao Brasil 
em 2022 oferecendo duas 

novas opções de motorização: o 
P530 Twin Turbo V8 a gasolina e 
o D350 Ingenium seis cilindros 
em linha a diesel. Bom lembrar 
que o carro, ao redor do mundo, 
terá versões híbridas, mas para 
o nosso atrasado Brasil essa 
alternativa não foi anunciada. 
Outra novidade é que ele usa 
a arquitetura modular flexível 
da Land Rover, a MLA-Flex. A 
montadora, destacou, em seu 
texto de divulgação sobre o veí-

Com previsão de motores híbridos e até um projeto de 
modelo totalmente elétrico, lá fora, o SUV da Land Rover 
chegará ao Brasil apenas com motores a gasolina e diesel

Versões limitadas por aqui

Range Rover
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culo, que essa arquitetura está 
diretamente relacionada com 
muita tecnologia e conforto. 
O conjunto de alto-falantes ins-
talado no veículo, por exemplo, 
“baseia-se no refinamento for-
necido pela arquitetura corporal 
MLA-Flex para proporcionar uma 
viagem calma e serena à cabine, 
garantindo que os passageiros 
desfrutem de uma experiência de 
primeira classe”, segundo a Land 
Rover. O sistema de som Meri-
dian Signature do modelo, com 35 
alto-falantes e potência de 1.600 
W, é combinado com recurso Ac-
tive Noise Cancell, que monitora 
vibrações nas rodas, ruído dos 
pneus e sons do motor transmiti-
dos para a cabine e gera um sinal 
de cancelamento, que é reprodu-
zido pelos alto-falantes. 
A nova geração do Range Rover 
inclui ainda um par de alto-falan-
tes de 20 W e 60 mm de diâmetro 
nos quatro principais apoios de 
cabeça que criam zonas de silên-
cio pessoais semelhantes ao efei-
to de fones de ouvido high-end 
(os fones que têm esse nome são 
projetados para proporcionar a 
máxima experiência de áudio, in-
clusive com recursos para redu-
ção de ruídos). Segundo a Land 
Rover, eles criam uma “experiên-

cia sonora mais imersiva”.
O SUV conta com um conjunto de 
tecnologias projetadas para me-
lhorar a eficiência, o refinamen-
to e a segurança. Uma delas é a 
Arquitetura de Veículos Elétricos 
(EVA 2.0), da Land Rover, que in-
clui atualizações de Software-
-Over-The-Air (SOTA) para mais 
de 70 módulos eletrônicos. “Isso 
significa que o modelo evoluirá 
constantemente, permanecendo 
sempre atualizado à medida que 
amadurece”, afirma a montadora. 
Vale lembrar que lá fora há previ-
são para lançamento de uma ver-
são 100% elétrica do Range Rover. 
Não se sabe se chegará por aqui.
O painel do modelo conta com 
duas telas digitais. A dos ins-
trumentos tem 13,1 polegadas e 
permite escolher várias configu-
rações, incluindo um layout ana-
lógico convencional. Já o sistema 
multimídia oferece uma tela flu-
tuante de 13,7 polegadas sensível 
ao toque. Para os passageiros da 
parte de  trás, há um novo sis-
tema RSE (Rear Seat Entertain-
ment) que fornece telas sensíveis 
ao toque HD ajustáveis de 11,4 
polegadas montadas na parte de 
trás dos bancos dianteiros. Eles 
podem ser operados de forma 
independente e suportam a co-

nexão da maioria dos dispositivos 
com uma porta HDMI.
Outro item de sofisticação é o sis-
tema Cabin Air Purification Pro. De 
acordo com a Land Rover, ele usa 
nanotecnologia para obter a redu-
ção de alérgenos e a remoção de 
patógenos. “A nova tecnologia re-
duz de forma significativa odores 
e vírus, enquanto o gerenciamento 
de CO² e a filtragem aumentam a 
qualidade do ar”, diz a empresa.
No quesito segurança, o Novo 
Range Rover combina a suspen-
são a ar - uma característica 
dos veículos da marca - com o 
sistema Dynamic Response Pro 
e a suspensão preventiva. Estes 
dois últimos usam dados de na-
vegação para “ler” a estrada à 
frente e preparar a suspensão 
para fornecer respostas otimi-
zadas ao longo do trajeto.
De acordo com a fábrica, “os pre-
ços para o mercado local serão 
revelados em um momento opor-
tuno”. Nos Estados Unidos, o novo 
Range Rover sai por cerca de 100 
mil dólares. Fazendo a conversão, 
sem considerar impostos e mar-
gens de lucro, isso já daria algo 
em torno de R$ 630 mil. Então, 
não é difícil imaginar que o veículo 
chegue aqui custando algo próxi-
mo de R$ 900 mil.    
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Alguns anos atrás, quem 
apostaria que o quarto se-
dan médio mais vendido 

do Brasil seria um modelo que 
tem sua origem na China, con-
siderando as primeiras experi-
ências decepcionantes que as 
marcas daquele país deixaram 
no nosso mercado? Pois hoje, é 

Um dos sedans mais vendidos do país, na sua categoria, o 
Arrizo 6 ganhou a versão PRO, com design um pouco diferente 
do modelo de entrada e mais itens de conforto e tecnologia

precisamente isso que acontece. 
O Arrizo 6, um dos produtos da 
parceria entre o grupo brasilei-
ro Caoa e a montadora chinesa 
Chery, hoje só fica atrás, em seu 
segmento, do Toyota Corolla, do 
Honda Civic e do Chevrolet Cru-
ze. Com um grande investimen-
to na qualidade da produção, 

a empresa tem conquistado a 
confiança dos consumidores e 
espantado a má impressão que a 
chegada da Chery, sozinha, havia 
deixado nos consumidores.
É nesse contexto que se insere 
o Arrizo 6 PRO. Segundo a Caoa 
Chery, a linha PRO é “caracte-
rizada por modelos altamente 

Top de linha

Chery Arrizo 6
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Com preço a partir de R$ 137.990,00, o Arrizo 6 PRO traz uma lista 
generosa de itens de série. Vamos citar os mais importantes: 

• Faróis com ajuste elétrico de altura 
• Lanternas traseiras com LED 
• Acendimento automático dos faróis 
• Ar condicionado eletrônico com saídas de ar para 
   os ocupantes traseiros 
• Direção elétrica 
• Sistema auxiliar para partida em aclives 
• Abertura/travamento remoto das portas e porta-malas 
• Controle elétrico para os retrovisores 
• Piloto automático 
• Vidros elétricos nas 4 portas com anti-esmagamento, 
   abertura e fechamento remotos 
• Teto solar elétrico com abertura e fechamento remoto 
• 6 Airbags (frontais, laterais e de cortina) 
• Controle eletrônico de estabilidade 
• Controle eletrônico de tração 
• Freio a disco nas 4 rodas com ABS e EBD 
• Indicador de pressão e temperatura dos pneus

tecnológicos, com design arre-
batadores e ricos em sofisticação 
e que têm como objetivo serem 
referência em veículos premium 
em seus segmentos”. Além do 
Arrizo, o SUV Tiggo 3x conta com 
uma versão PRO. Exageros à par-
te, o Arrizo 6 PRO é a versão mais 
sofisticada do modelo e é diferen-
te, em design e recursos, do Arri-
zo 6 GSX, a opção de entrada.
Entre os diferenciais do mode-
lo estão os detalhes do design, 
como já dissemos, e itens de tec-
nologia como faróis de LED, mo-
nitor de ponto cego, câmera 360° 
em alta definição, painel de ins-
trumentos totalmente digital em 
tela LCD colorida de 10,25 pole-
gadas e sistema multimídia com-
patível com Android Auto e Apple 
Car Play e dotado de outra tela de 
10,25 polegadas de alta definição. 
Algumas características são as 
mesmas do Arrizo 6 GSX, como 
o motor 1.5 Turbo Flex, a trans-
missão CVT de 9 velocidades e as 
dimensões: porta-malas com 570 
litros, comprimento de 4.675mm 
e largura de 1.814mm. Segundo 
a Caoa Chery, o porta-malas do 

modelo é o “maior do seu seg-
mento”. Não podemos assegurar 
que isso é verdade, mas pelo me-
nos em relação aos três primei-
ros colocados (Corolla, Civic e 
Cruze), o sedan sino-brasileiro é 
realmente o mais generoso nes-
se quesito de espaço interno. 
Em se tratando de sofisticação e 

conforto trazidos na versão PRO do 
Arrizo 6, ele oferece bancos com 
regulagem elétrica no lado do mo-
torista com seis possibilidades de 
ajuste combinando os parâmetros 
de distância, altura e inclinação do 
encosto. O painel de instrumentos 
digital tem duas opções de layout e 
visualização em cores.   
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Shell V-Power, Ipiranga DT 
Clean, Petrobras Grid, Ale 
Plus. Todas as grandes re-

des de postos de combustíveis 
têm um combustível aditivado. 
No entanto, diferentemente do 
que sugerem nomes como “Po-
wer” e “Grid”, usados por Shell e 
Petrobras, respectivamente, uma 
gasolina aditivada não vai trans-
formar o carro em um bólido de 
corridas. A função dos aditivos 
é ajudar a manter componentes 
como bicos injetores, pistões e 
outras partes internas do mo-
tor livres (pelo menos em parte, 
já que é difícil deixar tudo 100% 
puro) dos resíduos resultantes do 
processo de funcionamento do 
motor ao longo dos anos. 
Apesar de não serem explici-
tamente recomendados pelas 
montadoras, os combustíveis 
aditivados tampouco são desa-
conselhados por elas. Consul-
tamos alguns manuais e vimos 
que em alguns casos não há 
nem referência ao tipo de gaso-
lina ou álcool usados. Apenas a 
recomendação de que ele pode 
ser aditivado, desde que seja de 
qualidade e dentro das espe-
cificações estabelecidas pelos 
órgãos de controle do País. Mas 
você sabe como usar esse tipo de 
combustível da forma correta? 

Combustíveis com aditivos, disponíveis nas redes de 
postos, podem ser aliados do motorista e do carro. 
Confira algumas informações importantes sobre eles

Confira algumas dicas que reu-
nimos com base em informações 
fornecidas pela Shell:
- Sobre o grau de pureza do com-
bustível aditivado, é preciso ressal-
tar que a única diferença entre esse 
tipo de combustível e o “comum” é 
a adição de produtos químicos que 
servem como detergentes e anti-
-corrosivos. Como o próprio nome 
diz, são elementos apenas adicio-
nados, que não alteram a composi-
ção química original. O que define a 
qualidade da gasolina é o processo 
de refinamento. É nele que o teor 
de pureza é definido. 
- Em relação a um suposto “po-
der” da gasolina aditivada de 
aumentar a potência do motor, 
saiba que ele não existe. Como 
dissemos, os aditivos servem 
para limpar o sistema de injeção 
e componentes como válvulas e 
pistões e proteger contra a cor-

rosão. Isso pode até trazer um 
melhor rendimento do motor, 
mas não diferenças significativas 
no desempenho. O que traz esse 
benefício são as gasolinas com 
maior octanagem. Exemplos de-
las são a Shell V-Power Racing e 
a Petrobras Podium.
- Por fim, ressaltamos que colo-
car combustível aditivado em um 
veículo que só usa comum há vá-
rios anos não irá causar, neces-
sariamente, falhas no motor. Mas 
há o risco de que fragmentos de 
sujeira que estejam acumulados 
se soltem após a ação dos aditi-
vos, indo parar em algum compar-
timento. Por isso, o ideal é fazer 
manutenções preventivas, levando 
o carro para revisões. Esse cuida-
do irá permitir saber o real estado 
do motor e o mecânico poderá di-
zer se há ou não risco no uso de 
combustível aditivado.   

É só saber usar

Componente
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Caro leitor, quando você ouve 
falar em microchips, o que 
lhe vem à cabeça, em pri-

meiro lugar, são itens como com-
putadores, celulares e televiso-
res, ou automóveis? Na verdade, 
se pensou em qualquer um deles, 
incluindo este último, saiba que 
não está errado. Apesar de mais 
comumente associados a pro-
dutos duráveis onde a eletrônica 
está mais evidente, o fato é que 
os chips estão cada vez mais pre-
sentes nos veículos, hoje em dia. 
E a dependência deles, vale res-
saltar, é cada vez maior. Quan-
do se diz que carros, picapes e 
caminhões, hoje, estão cada vez 

A eletrônica avança sobre a composição dos 
veículos trazendo muito conforto e tecnologia. 
Mas ao mesmo tempo os faz depender de chips, 
que hoje estão em falta no mercado mundial

mais tecnológicos, isso é gra-
ças à presença de uma grande 
quantidade de chips que execu-
tam funções, por exemplo, em 
componentes como o painel de 
instrumentos, o ar condicionado 
automático e a central que con-
trola o sistema de injeção - para 
citar alguns dos mais simples e 
comuns. Na próxima vez que for 
fazer a regulagem eletrônica do 
seu carro, observe: boa parte 
dela é feita através da comuni-
cação entre os equipamentos do 
mecânico e a unidade de contro-
le do sistema de injeção.
A presença dos chips nos auto-
móveis ficou ainda mais eviden-

Quatro rodas e muitos computadores

Mercado

te logo após o período crítico da 
pandemia de coronavírus, no ano 
passado. Isso porque boa parte 
da produção desses componen-
tes vem exatamente da China, 
exatamente o país onde foram 
registrados os primeiros casos 
de Covid-19. O impacto da doença 
causou a paralisação de fábricas, 
afetando indústrias de todos os 
setores, incluindo a automobilís-
tica. E o problema, vale ressal-
tar, permanece em 2021, embora 
com menos intensidade.
A crise dos chips levou a análises 
e declarações realistas das duas 
principais entidades do setor au-
tomotivo: Federação Nacional 
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da Distribuição de Veículos Auto-
motores (Fenabrave), que reúne as 
concessionárias autorizadas, e As-
sociação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores (Anfavea), 
que representa as montadoras. Elas 
ressaltam que o impacto foi relevan-
te e vai levar algum tempo para que 
tudo se normalize.
De acordo com Luiz Carlos Moraes, 
presidente da Anfavea, a falta de se-
micondutores (os chips mais usados 
nos veículos) impediu a produção de 
algo entre 100 mil e 120 mil veículos 
no primeiro semestre de 2021. “Esse 
problema afeta todos os países pro-
dutores e tem impedido a plena re-
tomada do setor”, afirma ele. Já a 
Fenabrave declarou, em um relató-
rio semestral deste ano, que “infe-
lizmente,  a  falta  de  componentes  
irá  continuar  pelo  menos  até  o  
primeiro  trimestre  de 2022”.
Para quem não entende bem a fun-
ção dos chips em um veículo atual, 
podemos explicar falando da ECU 
(Engine Control Unit, ou Unidade 
de Controle do Motor). Trata-se de 
nada menos que um computador 
que é responsável por várias fun-
ções vitais para o funcionamento 
dos sistemas que fazem um carro se 
movimentar. Entre elas estão o con-
trole da emissão de poluentes, o ge-
renciamento do tempo de injeção e 
o diagnóstico de todo o sistema ele-
trônico de injeção de combustível.
Quanto mais conforto e tecnologia 
um modelo oferecer, mais depen-
dente ele vai ser da eletrônica e, 
consequentemente, dos chips. De 
acordo com a Chevrolet, os semi-
condutores estão distribuídos da 
seguinte maneira, em carros com 
mais tecnologia embarcada: 30% 
entre os sistemas de segurança, 

30% entre os sistemas de conforto 
e conveniência, 25% entre os sis-
temas de conectividade e 15% en-
tre os sistemas de propulsão. Isso, 
considerando os modelos com mo-
tor a combustão. Nos carros híbri-
dos e elétricos, a presença da ele-
trônica é ainda maior.
Por serem produtos altamente so-
fisticados e fabricados apenas por 
indústrias especializadas, os chips 
estão encarecendo os carros - mais 
ainda com os impactos da pandemia 
de coronavírus. “Estudo publica-
do pela consultoria Deloitte aponta 
que a eletrônica representa 40% dos 
custos de um veículo atualmente”, 
diz a Chevolet. A montadora ressal-
ta, ainda, que o peso dos componen-
tes no preço final dos modelos cres-
ceu cerca de 50% em uma década.
Antes baseados principalmente na 
movimentação mecânica, os carros 
estão virando computadores sobre 
rodas. Só nos resta torcer para que, 
após essa primeira revolução da 
eletrônica nos modelos e o proble-
ma causado pela pandemia, as fá-
bricas tomem medidas para popu-
larizar e baratear os componentes, 
facilitando nossa vida e aliviando 
nosso bolso.   
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“Visual atualizado, interior 
aprimorado, sistema de 
infoentretenimento Pivi 

Pro de última geração e uma mo-
torização poderosa e eficiente”. É 
assim que a Jaguar define  a mais 
recente versão do SUV E-Pace 
que, segundo a montadora, com-
pleta a requintada família Pace 
no Brasil, ao lado do elétrico I-
-Pace e do SUV esportivo F-Pace.
Apelidado de Baby Jag (provavel-
mente por ser o “menor” e o mais 
“barato” SUV da marca), o veículo 
tem, de acordo com a Jaguar, mo-

Chamado pela fábrica de “Baby Jag”, o E-Pace pode ser levado 
para casa mediante o pagamento de aproximadamente R$ 380 mil

torização inspirada na do F-Type, 
cupê de alto desempenho da 
montadora. O conjunto é formado 
pelo Powertrain Ingenium de 249 
cavalos e uma transmissão auto-
mática de nove velocidades.
Na nova versão, o design ganhou 
uma aparência que, segundo a 
fábrica, o deixou com “postura 
mais robusta e aparência mais 
luxuosa”. Na frente, as altera-
ções começam pela nova aber-
tura inferior e um novo design de 
malha para a grade. Na traseira, 
o veículo passou por mudanças 

no para-choque, nas saídas de 
ar e nas lanternas (animadas em 
LED, com base no design das lan-
ternas do I-Pace). 
No interior, o que já era luxuoso 
ganhou novos detalhes de re-
quinte. Um tela curva sensível 
ao toque de 11,4 polegadas e alta 
definição fica no centro do painel 
e controla o sistema de infoen-
tretenimento Pivi Pro - o mes-
mo usado nos veículos também 
extremamente luxuosos da Land 
Rover, marca que pertence ao 
mesmo grupo da Jaguar. Quimi-

O sonho mais “em conta” da Jaguar

Carro dos sonhos
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camente reforçada, a tela possui 
dois revestimentos: um anti-bri-
lho e outro que minimiza as im-
pressões digitais.
A preocupação com os detalhes 
se revela, por exemplo, no proje-
to do interior do veículo, que foi 
desenhado para garantir acesso 
mais fácil ao seletor de marchas 
e ao dispositivo de carregamento 
sem fio para smartphone (este 
último, item opcional). Além dis-
so, todos os pontos de contato do 
motorista no cockpit do E-Pace 
são trabalhados com materiais 
de toque macio e a área de con-
tato do lado do joelho foi esculpi-
da para proporcionar mais ergo-
nomia e conforto. 
Também há foco na alta qua-
lidade dos materiais em itens 

como os detalhes metálicos nos 
alto-falantes e nas saídas de ar 
condicionado. Por fim, a nova ver-
são do E-Pace ganhou um novo 
volante, com design inspirado no 
elétrico I-Pace e tem teto solar 
panorâmico e bancos dianteiros 
elétricos com 12 ajustes. 
Em relação a segurança e confor-
to, a tecnologia está presente no 
sistema de tração AWD (All Wheel 
Drive, algo como “todas as rodas 
com força motriz”). Ele distribui 
automaticamente o torque entre 
as rodas dianteira e traseira para 
garantir que a tração seja sempre 
maximizada. O modelo conta ain-
da com o conceito de suspensão 
traseira Integral Link, da Jaguar. 
Ele separa forças laterais e longi-
tudinais, fornecendo uma combi-
nação de direção responsiva com 
absorção de impactos e mais 
conforto para os ocupantes.
Outra preocupação com detalhes 
está no sistema Pivi Pro, que tem 
uma fonte própria fonte de ener-
gia. Isso garante o funcionamento 
imediato tão logo o motorista este-
ja no volante, ou seja, não há delay 

de inicialização. Dentre os recur-
sos disponíveis estão a integração 
com o calendário do Google e o 
Microsoft Outlook, o que permite 
ao motorista visualizar diários de 
trabalho e até mesmo participar de 
chamadas importantes através do 
sistema hands-free do carro.
Não bastasse tudo isso, o novo 
E-Pace pode contar com o re-
curso 3D Surround Camera com 
funcionalidade 3D (várias opções 
de visualização para o motorista 
na hora de dar ré e manobrar), o 
sistema Driver Condition Monitor 
da Jaguar, que detecta se o mo-
torista está sonolento. Por fim, há 
os opcionais ClearSight Interior 
Retro View Mirror da Jaguar, no 
qual uma câmera traseira gran-
de angular alimenta imagens em 
uma tela de alta definição dentro 
do espelho retrovisor, e o Adapti-
ve Cruise Control, que mantém, 
automaticamente, uma distância 
definida do carro à frente.
Para concluirmos, o precinho 
para todo esse sonho sobre rodas 
começa em R$ 376.950,00. Quem 
se habilita?  
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Componente I 

Com o aumento substan-
cial das vendas de SUVs no 
mercado brasileiro e a dimi-

nuição dos modelos ditos “mais 
baratos”, está acontecendo, no 
País, a mudança para uma reali-
dade que já existe em outros lu-
gares (principalmente os Estados 
Unidos): veículos novos que saem 
das concessionárias com câmbio 
automático são a maioria. Por 
isso, caro leitor, mesmo que você 
ainda tenha um carro com o velho 
câmbio manual, é bom se acos-
tumar e conhecer mais um pouco 
sobre esse tipo de transmissão, 
que independe do motorista para 

Finalmente o Brasil tem mais carros novos vendidos 
com câmbio automático do que manual. Por isso, é 
recomendável saber mais sobre esse componente

fazer as trocas de velocidades. 
Seu próximo modelo já pode vir 
equipado com ele.
Para começar, é preciso deixar 
claro que existiu, durante pou-
co tempo, uma opção chama-
da câmbio automatizado. Com 
a proposta de trazer conforto a 
um custo mais baixo que o do 
câmbio automático, ele trazia 
um sistema com embreagem 
interna e que fazia as trocas de 
marchas no lugar do motorista. 
Teve como principais protagonis-
tas a Volkswagen e a Fiat mas, 
infelizmente, se revelou um pro-
blema. As mudanças de marcha 

causavam trancos incômodos e 
desempenho sofrível para os veí-
culos, por isso, os modelos foram 
rejeitados pelos consumidores e 
a produção foi encerrada. 
Se você ver um modelo compacto 
usado com esse tipo de sistema, 
fuja dele, é o conselho que lhe 
damos. Há câmbios automatiza-
dos com embreagem dupla que 
são muito eficientes, mas eles 
são bem mais caros e encontra-
dos apenas em modelos acima 
de R$ 100 mil ou de alta perfor-
mance, como alguns de marcas 
de luxo como Audi e BMW. 
Em se tratando dos câmbios au-

Adeus, embreagem
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tomáticos que realmente me-
recem esse nome, há dois tipos 
principais: o tradicional e o CVT. 
O primeiro usa um sistema de 
engrenagens para controlar as 
velocidades. Como elas traba-
lham com encaixes, as trocas 
ainda apresentam um leve tran-
co - quase imperceptível nos 
modelos mais modernos. Com 
esse tipo de câmbio, já há siste-
mas de engrenagens que possi-
bilitam até 10 marchas. 
Já o CVT funciona com um siste-
ma de polias e uma correia que 
as liga. Por causa disso, a mu-
dança de velocidade nem tem 
mais marchas. As polias têm 
capacidade de mudar a circun-
ferência da área onde está a cor-
reia, e é esse diâmetro da polia 
que controla a força usada pelo 
motor para fazer o carro se movi-
mentar. O câmbio CVT tem como 
principal destaque a suavidade e 
o consequente conforto que traz 
para motorista e passageiros. 
Basicamente, os câmbios auto-
máticos têm quatro posições bá-
sicas identificadas por letras que 
representam as iniciais de pala-
vras em inglês: P, de “Parking” 
(estacionamento), R, de “Rever-
se” (a nossa marcha à ré), N, de 
“Neutral” (nosso ponto morto” e 
D, de “Drive”. Como a palavra já 
destacam, o “P” deve ser usado 
quando o veículo estiver estacio-
nado. É como se o câmbio dei-

xasse o carro engatado, travando 
as rodas. Em relação às posições 
“R” e “D”, o motorista jamais deve 
fazer a mudança de uma para a 
outra com o veículo em movi-
mento, principalmente no câm-
bio automático tradicional. Como 
dissemos, ele tem engrenagens 
que se encaixam e essa mudança 
brusca pode provocar problemas 
nelas. E o conserto desses com-
ponentes não é barato. 
Um dos principais motivos para o 
câmbio automático ter demorado 
tanto a ser majoritário nos car-
ros saídos de fábrica, no Brasil, 
é o custo. Ele é mais complexo e 
tem manutenção mais cara, mas 
a boa notícia é que a sua “popula-
rização” pode levar a uma queda 
de preços nos serviços e compo-
nentes, com a economia de esca-
la. Com vida útil longa (em torno 
de 100 mil km), ele só precisa de 
uma boa manutenção - especial-
mente em relação ao fluido lubri-
ficante dos componentes inter-
nos - e de cuidados no uso.
Em relação ao preço de um novo, 
como dissemos, felizmente o 
câmbio automático tem ficado 
cada vez mais em conta. Toman-

do como exemplo o Volkswagen 
Polo, que permite escolher o tipo 
de transmissão, a versão manual 
tem preço inicial de R$ 82.730,00.  
Já a automática custa a partir 
de R$ 83.870,00. Uma diferença 
de pouco mais de mil reais que 
compensa ser paga, pelo nível 
de conforto e comodidade que o 
motorista vai ter. 
No que se refere a manutenção, 
uma das principais vantagens 
do câmbio automático em rela-
ção ao manual é que neste úl-
timo o motorista precisa, após 
certos períodos de uso, trocar 
o kit de embreagem (rolamen-
to ou colar, platô e disco). Já a 
transmissão automática só de-
manda a troca do fluido lubrifi-
cante e revisões periódicas para 
verificar se não há vazamentos. 
Portanto, caro leitor, se você tiver 
a chance de comprar um veículo 
com câmbio automático, seja o 
tradicional ou o CVT (e não sendo 
o automatizado de embreagem 
única), não pense duas vezes. 
É só usá-lo da forma correta e 
mantê-lo bem, deixando o sis-
tema devidamente lubrificado, e 
partir para a felicidade.    



A história do Chevette

O Chevrolet Chevette foi 
lançado no Brasil pela 
General Motors em 1973 

primeiramente como um sedan 
de duas portas e causou boa im-
pressão: foi considerado, pela 
imprensa especializada, como 
“O carro do Ano”. O título veio 
depois dos jornalistas rodarem 
11 mil quilômetros com o mode-
lo durante todo o ano.

Após a chegada ao Brasil, o Che-
vette foi lançado em outros pa-
íses, tendo recebido outros no-
mes: na Alemanha e maior parte 
da Europa, era chamado de Opel 
Kadett, no Reino Unido, Vauxhall 
Chevette, na Austrália, Holden 
Gemini e no Japão, Isuzu Gemini. 
Até mesmo em países sul-ame-
ricanos ele recebeu denomina-
ções diversas: no Uruguai, era 

Veículo da Chevrolet teve vida longa no Brasil, com 
mais de 1,5 milhão de unidades comercializadas e 
fama de carro robusto, confortável e de preço acessível

Arnóbio Tomaz

Clássicos

chamado de Grumett, na Argen-
tina, Opel K-180, e na Colômbia, 
Chevrolet San Remo. 
Nos Estados Unidos o Chevet-
te americano foi lançado só em 
1975, em duas versões. Uma 
manteve o mesmo nome do 
lançado no Brasil dois anos an-
tes, Chevrolet Chevette. A outra 
versão foi denominada Pontiac 
T-1000. Em 1974, a General Mo-
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que rodassem nele pela capital 
paulista no período do evento. 
Em 1976 a linha Chevette cres-
ceu com o lançamento da sua 
picape, a Chevy-4. Em 20 de 
fevereiro a General Motors do 
Brasil comemorou a produção 
de seu primeiro milhão de uni-
dades produzidas. 
A vedete da linha Chevrolet 1976 
foi a versão SL (Super Luxo), que 
apresentava requintes de acaba-
mento. Em 1977, o Chevette GP 
II, chegou ao mercado com mu-
danças no motor que o tornaram 
ainda mais econômico. No ano 
seguinte, o GP II foi lançado no 
Grande Prêmio Brasil de Fórmu-
la I, realizado no Rio de Janeiro, 
com uma modificação na frente, 
(Facelift), que passava a ter for-
mato de cunha e com duas gra-
des ovaladas. Em 1979, é lançado 
o Chevette de quatro portas com 
motor 1.4 a gasolina. O carro, no 
entanto, não conseguiu sucesso a 
não ser para exportação. 
Em 1980 a fábrica de São José 
dos Campos chegou à marca de 
500 mil unidades produzidas do 
modelo. Em 2 de julho do mes-

mo ano, a General Motors lançou 
o motor 1.4 a álcool. Além disso, 
uma versão totalmente redese-
nhada a partir da coluna central, 
o novo Chevette Hatch, chegou ao 
mercado como uma promessa 
de recorde. E a cumpriu: foram 
94.816 veículos comercializados 
no mercado interno. Em outubro 
do mesmo ano, a produção do 
veículo chegou à marca de 850 
mil unidades e sua a exportação 
atingo o total de 100 mil veículos. 
Também em 1980 foi lançado o 
Chevette com câmbio automáti-
co, que não teve sucesso. 
Ao longo de sua produção, o Che-
vette teve outras variações: a 
station wagon Marajó, o modelo 
DL, com acabamento externo e 
interno de luxo, o Chevette Júnior 
e o Chevette L (versão popular). O 
modelo foi produzido no Brasil até 
1993. É muito comum, ainda, en-
contrar unidades rodando pelas 
ruas e estradas do país,  uma vez 
que o veículo alcançou expressivo 
número de vendas (cerca de 1,6 
milhão de unidades) e demons-
trou ser bastante robusto, arre-
batando uma legião de fãs.  

tors comemorou duas marcas 
importantes: a chegada à produ-
ção de 50 mil unidades do mode-
lo em 26 de março, e de 100 mil 
em 13 de novembro. 
O Chevette foi introdutor de dois 
importantes avanços tecnoló-
gicos: o comando de válvulas 
no cabeçote (OHC) e a correia 
dentada (até então os motores 
tinham comandos acionados por 
varetas). Ele teve várias versões 
de carroceria e acabamento e 
sete variações do seu motor, 
mas sempre manteve a saudosa 
tração traseira, hoje esquecida 
sob a acusação de roubar espaço 
e desperdiçar potência, mas que 
tornava o carro muito agradável 
de dirigir, sobretudo nas curvas, 
onde o controle era absoluto 
(vale lembrar que todas as BMW, 
Ferrari e Mercedes mantém a 
tração traseira). 
Em 1975 foi lançada a versão 
esportiva GP (Grand Prix), em 
comemoração ao Grande Prê-
mio de Fórmula I no Autódro-
mo de Interlagos em São Pau-
lo. Foi o carro oficial do evento 
e oferecido aos pilotos para 
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Uma boa vitrine para divulgar 
os atributos de um veículo 
ou uma marca é criar uma 

competição com modelos só dela. 
No Brasil, temos exemplos como 
a Porsche Cup, a Mitsubishi Cup 
e a Mitsubishi Motorsport. Essas 
trabalham com carros do cha-
mado “segmento premium”, mas 
podemos dizer que o calendário 
da Confederação Brasileira de 
Automobilismo tem uma catego-
ria mais “barata”. Trata da Copa 
Shell HB20, campeonato que, 
como o próprio nome evidencia, 
tem somente o hatch da Hyundai 
correndo nas pistas.
Criada em 2019, a Copa Shell 
HB20 tem o suporte da Hyun-
dai e é definida pela montadora 
como “uma das categorias mais 
acessíveis do automobilismo bra-
sileiro”. O investimento por tem-
porada é de cerca de R$ 200 mil 
e contempla um pacote de servi-
ços que, segundo a montadora, 
“permite ao piloto apenas ‘sentar 
e acelerar’”. Pena que o torneio 

Conheça o campeonato de velocidade que usa só unidades do HB20, hatch 
compacto que está entre os mais vendidos do mercado nacional

Uma categoria mais “popular”

Competição

só tenha provas nas regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste (veja o 
calendário no fim da matéria).
Estão inclusos no pacote de 
competidor a locação e a pre-
paração do veículo, o suporte de 
pista com engenheiros, mecâni-
cos e telemetristas, um jogo de 
pneus, combustível, a logística 
para cuidar do veículo e a estru-
tura de pista. O termo “acessível” 
pode parecer exagero, mas con-
siderando o universo automotivo 
brasileiro, onde os preços são 
sempre elevados (especialmente 
o segmento esportivo), ele faz até 
sentido. O custo de participação 
na Stock Car, por exemplo, é de 
aproximadamente R$ 1,2 milhão.
Os carros da Copa Shell HB20 
são baseados no HB20 R Spec, 
uma versão esportiva do sedan 
que teve vida curta, sendo lan-
çado em 2016 e saindo de linha 
dois anos depois. O motor é 1.6 e 
a transmissão é manual de seis 
velocidades. Pelas regras do tor-
neio, os modelos que vão compor 
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o grid devem ser rigorosamente 
idênticos entre si, tecnicamente. 
Segundo a Hyundai, a prepara-
ção dos veículos leva a uma po-
tência de cerca de 160 cv para o 
motor, cerca de 20% maior que a 
do HB 20 R Spec. Eles chegam a 
ultrapassar os 200 km por hora 
em grandes retas, de acordo 
com a montadora. 
Como uma das patrocinadoras 
oficiais, a Copa Shell HB20 tem a 
fabricante de pneus Goodyear. Um 
detalhe curioso é que os carros 
usam a linha Eagle Sport 195/55 
R15, desenvolvida para carros 
de passeio comuns que rodam 
nas ruas. A Goodyear diz que 
essa linha “sem dúvida, propor-
cionará desempenho para os pi-
lotos em cada uma das etapas 
da competição”. Se isso é verda-
de, só conferindo, mas o fato é 
que é um ponto a mais para a 
boa relação custo-benefício da 
competição, considerando que 
pneus especiais são bem mais 
caros que os feitos para rodar 
em veículos de passeio.   

CONFIRA AS ETAPAS DA 
COPA SHELL HB20 /2022

02 MAIO
VELOCITTÁ (SP)

23 MAIO
GOIÂNIA (GO)
27 JUNHO

INTERLAGOS (SP)
18 JULHO

CASCAVEL (PR)
05 SETEMBRO
CURITIBA (PR)
03 OUTUBRO

JUIZ DE FORA (MG)
14 NOVEMBRO
VELOCITTÁ (SP)
05 DEZEMBRO
CURITIBA (PR)
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Silvanery Anjos
Formada em Ciência contábeis com pós-graduação em Administração 
pela FGV, tem MBA em Controladoria e Finanças e atualmente cursa 

MBA em Legislação Tributária e Previdenciária | Gerente administrativa 
na Auto Norte Distribuidora | e-mail: silvanery.anjos@autonorte.com.br

Eu costumo falar que seguir 
as diversas legislações apli-
cadas à segurança e saúde 

dos trabalhadores representam 
um desafio enorme para os em-
pregadores, mas promover a 
consciência e a prevenção a ris-
cos e doenças ocupacionais é, 
sem sombra de dúvida, o nosso 
maior propósito. 
Há oito anos consecutivos a Auto 
Norte é certificada pelo Great 
Place to Work (GPTW) como uma 
das melhores empresas para 
trabalhar no Brasil. Esse reco-
nhecimento é pautado em vários 
pilares e práticas que têm o foco 
nas pessoas. Partindo dessa má-
xima, utilizamos os programas de 
segurança e saúde ocupacional 
como mais uma ferramenta que 
nos auxilia na manutenção de um 
ambiente de trabalho SEGURO, 
ACOLHEDOR e SAUDÁVEL para 
todos os nossos colaboradores.
Foi sobre esse tema que a Auto 

Norte foi case de sucesso em um 
evento promovido pelo escritório 
Renato Melquíades Advocacia, 
nosso parceiro jurídico de longa 
data. Na ocasião pudemos de-
monstrar algumas das ações que 
fazemos, que vão além do que é 
demandado na legislação. Como 

exemplos disso temos os diver-
sos treinamentos ministrados, o 
fornecimento de equipamentos 
de segurança, o acompanhamen-
to psicológico e programas como 
o Auto Norte na Medida Certa, 
que tem foco na qualidade de vida 
dos nossos trabalhadores.   

Muito além das obrigações

A Auto Norte mantem uma busca constante por melhorias no 
ambiente de trabalho, esforço que é comprovado por sucessivas 
certificações do ranking mundial Great Place to Work

Gestão
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N
ão é difícil encontrar, no mercado de motocicletas, 

modelos elétricos. Grandes marcas como Honda e 

Yamaha têm opções de categorias simples e scooters 

que são atraentes pela boa relação custo-benefício. São fei-

tas para rodar principalmente na cidade e, para elas, a pro-

pulsão elétrica se revela bem vantajosa: as motos são extre-

mamente leves e pouco potentes, o que demanda motores e 

baterias de custo relativamente baixo.

Já na categoria das supermotos, sejam as comerciais de 

alto desempenho ou as dedicadas a competições, o desafio 

é maior. Elas precisam de um conjunto propulsor que de-

manda muita energia para ser equivalente às movidas por 

Ducati

A Ducati, fa
bricante mundial de motocicletas 

de alta performance, será a fornecedora 

oficial da divisão de modelos elétricos do 

campeonato mundial de motociclismo

Uma
na mobilidade elétrica

GIGANTE 
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motores a combustão. Por isso, o 
anúncio de parceria entre a Duca-
ti, fábrica de origem italiana que 
hoje pertence ao grupo Volkswa-
gen, e a MotoE World Cup, cate-
goria mundial de motociclismo 
elétrico, é bastante relevante.
A Ducati assinou acordo com a 
Dorna Sports, realizadora do Mo-
toE, para ser a fornecedora ofi-
cial das edições de 2023 a 2026 
da competição. A iniciativa mar-
ca a entrada oficial da fabricante 
de motocicletas no universo de 
modelos eletrificados. “As solu-
ções tecnológicas desenvolvidas 
no mundo das corridas permi-
tem à Ducati oferecer aos seus 
entusiastas motos de altíssima 
performance. O MotoE World Cup 
não será exceção e permitirá à 
empresa desenvolver as melho-
res tecnologias e metodologias 
de teste aplicadas a modelos elé-
tricos”, promete a Ducati.
Tamanho, peso, autonomia das 
baterias e disponibilidade de 
redes de carregamento estão 
entre os principais desafios 

elencados pela empresa para o 
primeiro momento. A experiên-
cia na MotoE será um suporte 
para pesquisa e desenvolvimen-
to de produtos e para estudar 
como produzir, “assim que a 
tecnologia permitir”, ressalta a 
Ducati, um veículo elétrico que 
seja esportivo, leve, emocionan-
te e capaz de satisfazer todos os 
exigentes entusiastas da marca.
As diferenças, hoje, entre um uni-
verso e o outro, são bastante sig-
nificativas. A Ducati vai substituir a 
Energica, indústria que fornece os 
veículos de duas rodas para a Mo-
toE. O modelo usado na competi-
ção, a Energica EGO, tem potência 
máxima de aproximadamente 170 
cavalos. Uma Ducati Superlegge-
ra V4, motocicleta como motor a 
combustão de alta performance, 
chega a 234 cavalos.  
Outra particularidade da MotoE 
se refere ao tempo de prova e ao 
número de voltas. Como a auto-
nomia das baterias ainda é um 
desafio, as corridas têm cerca de 
10 ciclos ao redor da pista e du-
ram aproximadamente 15 minu-
tos. Na competição com modelos 
com motor a combustão, o tempo 

pode chegar a cerca de 40 minu-
tos. O abastecimento dos veículos 
usados na prova é outro desafio 
da MotoE. Mesmo com carrega-
dores de alta performance, são 
necessários 20 minutos para ob-
ter 80% de carga da bateria. Nem 
é preciso lembrar que uma moto 
a combustão pode ser abastecida 
em menos de um minuto.  
No entanto, o que importa mes-
mo é que a Ducati decidiu investir 
nesse universo. E a empresa, vale 
ressaltar, conta com o respaldo 
do grupo Volkswagen, ao qual ela 
pertence, e seu esforço está inse-
rido na “New Auto”, estratégia da 
montadora alemã que foi definida 
até 2030 e envolve o desenvolvi-
mento de novas tecnologias na 
área e o lançamento de vários 
modelos elétricos.    





Com sua primeira versão lan-
çada em 2016, a XRE 190 faz 
parte da categoria chamada 

“trail”, formada por modelos mais 
altos que as motos de passeio e 
com suspensão equilibrada entre 
a capacidade off road e o confor-
to para rodar na cidade - seria o 
equivalente ao que, no segmento 
de automóveis, é chamado co-
mumente de crossover. Também 
fazem parte dessa “família” de 
motos, na Honda, a XL 250R, a 
XL 125S, a família NX  (125, 150 
e 350 Sahara), as NXR Bros e a 
XRE 300. A 190, de acordo com a 

Modelo combina motor simples e robusto com suspensão um 
pouco mais elevada. Conjunto a torna apta tanto para a cidade 
quanto para alguns trechos de estrada de terra menos radicais

montadora, é a versão interme-
diária da família XRE, ficando um 
degrau acima da NXR 160 Bros e 
um abaixo da XRE 300 ABS. 
Oferecida em duas versões (ABS 
e a ABS Adventure) a XRE 190 
ABS 2022 chegou com novas 
cores. Para a ABS Adventure, o 
tom é cinza fosco com detalhes 
em vermelho e grafismos em 
preto. Para a ABS, são tonalida-
des de vermelho e azul peroli-

Estradeira e urbana

Honda XRE 190
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zado, modificadas em relação 
às usadas na versão anterior, e 
com grafismos renovados e am-
pliação das áreas em preto.
O motor é um bicombustível OHC 
monocilíndrico arrefecido a ar 
que deriva do usado nas linhas 
CG e Bros - um sistema de pro-
pulsão tido como bastante robus-
to - basta ver a boa aceitação das 
CGs da Honda no mercado nacio-
nal. Para a XRE 190, ele teve a ca-
pacidade cúbica elevada 184,4 cc 
mediante o aumento do diâmetro 
do pistão. A potência máxima é 
de 16,4 cv com etanol e 16,3 cv 
com gasolina, sempre a 8.500 
rpm. O torque máximo alcan-
ça 1,66 kgf.m com etanol e 1,65 

kgf.m com gasolina, a 6.000 rpm. 
O câmbio é de cinco marchas. 
A suspensão dianteira e a trasei-
ra monoamortecida são de longo 
curso, com a distância do assen-
to em relação ao solo contida a 
836 mm. De acordo com a fábri-
ca, um destaque do modelo é a 
frenagem ABS que atua no dis-
co dianteiro, deixando a atuação 
do traseiro isenta do sistema, “o 
que favorece a utilização em ter-
renos não pavimentados”. 
O estilo da família XRE está pre-
sente através das carenagens 
laterais e o característico “bico” 
sob o farol, elemento de design 
que a identifica. “Outros deta-
lhes relevantes no design da 

XRE 190 ABS são o painel total-
mente digital, o banco em dois 
níveis, as alças laterais integra-
das ao bagageiro sobre a rabeta 
e a lanterna traseira com lente 
dupla”, afirma a Honda.

Preços sugeridos
ABS (vermelho e azul 

perolizado): R$ 16.250,00
ABS Adventure (cinza fosco): 

    R$ 16.650,00   
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Com bem mais espaço útil 
que um automóvel ou um 
SUV, os caminhões repre-

sentam um segmento promissor 
para a eletrificação automotiva, 
já que podem destinar parte do 
generoso compartimento de car-
ga para baterias. Não é à toa que 
grandes fabricantes mundiais já 
começam a apresentar suas op-

Confira os modelos de caminhões elétricos que encontramos 
no mercado brasileiro. Destaque para a Volkswagen, a 
primeira grande marca do País a apostar nesse segmento 

ções. A sueca Volvo, por exem-
plo, disponibiliza cinco mode-
los. Já a Mercedes-Benz tem o 
e-Actros, versão elétrica de seu 
caminhão mais sofisticado.
No Brasil, a Volkswagen é a úni-
ca marca, entre as grandes que 
comercializam veículos da linha 
pesada no País, que tem uma 
opção. O e-Delivery, lançado este 

ano, tem duas versões e preço a 
partir de aproximadamente 780 
mil reais. O e-Delivery 11 tem 
Peso Bruto Total (PBT) de 10.700 
kg. Já o PBT do e-Delivery 14 é 
de 14.300 toneladas.  Ambos os 
modelos usam um motor com 
408 cavalos de potência e trazem 
itens de conforto e tecnologia 
como piloto automático, ar condi-
cionado, vidros e travas elétricas 
e rádio com bluetooth. 
Com a grande estrutura de con-
cessionárias e a confiabilidade 
da marca Volkswagen, os cami-
nhões e-Delivery já chegaram 
com encomendas de consumi-
dores de peso, embora ainda em 
pequenas quantidades. A Coca-
-Cola, por exemplo, adquiriu 20 
unidades do modelo de 14 tone-
ladas. Outra interessada impor-
tante foi a JBS, produtora mun-
dial de itens alimentícios.
Em nossa pesquisa, também 
achamos caminhões de duas 
chinesas que estão presentes 
no Brasil mas não se enqua-
dram entre as grandes do setor 
local. Uma delas, a BYD, tem 
duas opções: o eT7 12.210 e o 
eT18 21.250. Eles são, de acor-

Opções começam a aparecer

Caminhões elétricos
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do com a fábrica, os caminhões 
“mais silenciosos do mercado”. 
O primeiro tem potência de 215 
cavalos e PBT de 11.300 kg. Já 
o eT18 21.250 tem 245 cavalos e 
PBT de 21 toneladas. 
Procuramos os preços dos mo-
delos, inclusive tentando contato 
com a BYD, por e-mail e telefone, 
mas a estrutura de atendimento 
da assessoria de imprensa não 
foi muito ágil. Procurando na 
internet, achamos matérias so-
bre um caminhão eT8A, que não 
aparece no portfólio do site ofi-
cial da empresa. Nesse conteúdo 
que achamos, o preço do modelo 
era de R$ 1,5 milhão.
Outra empresa onde encontra-
mos opções de caminhões elé-
tricos foi a também chinesa Jac 
Motors. Mas nela, as informa-
ções são mais bem estruturadas 
e objetivas. São dois modelos de 
categorias diferentes, sendo o 
primeiro o iEV350T, com preço de 
R$ 314.900,00, autonomia de 300 
km, PBT de 3,5 toneladas e mui-
tos itens de conforto e tecnologia. 
Dentre esses itens, podemos citar  
direção elétrica, ar condicionado, 
alerta sonoro para pedestres, vi-
dros elétricos, bluetooth, sensor 
de estacionamento (dianteiro e 
traseiro), luzes diurnas em LED, 
faróis com regulagem elétrica 
de altura, entrada USB diantei-

Agrale (em uma notícia com data 
de dezembro do ano passado), 
os modelos seriam montados na 
Unidade 2 da empresa, em Ca-
xias do Sul (RS) e a FNM ficaria 
com a responsabilidade comer-
cializa-los. Não encontramos, no 
entanto, nada mais atualizado, 
em sites oficiais, sobre a parce-
ria ou sobre os caminhões.   

ro, aviso de cinto não acoplado, 
fechamento central das portas e 
diagnósticos remotos. 
O segundo modelo da JAC é o iE-
V1200T. Ele tem preço a partir de 
R$ 439.900,00 e quatro versões: 
PBT de 7,5 Toneladas com toma-
da externa, PBT de 7,5 Toneladas 
sem tomada externa, PBT de 8,5 
toneladas com tomada externa e 
PBT de 8,5 toneladas sem tomada 
externa. A autonomia é de 250 km.
Por último, encontramos matéria 
falando de um caminhão resul-
tante de parceria entre a Agrale 
e a Fábrica Nacional de Motores 
(FNM, chamada popularmente 
de Fenemê), uma antiga marca 
de linha pesada que atuava no 
Brasil e estaria voltando para 
se dedicar apenas a caminhões 
elétricos. De acordo com infor-
mações obtidas no site oficial da 
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Considero muito fácil respon-
der o que os clientes acham 
dos preços de sua oficina: 

eles sempre acham tudo caro, 
pois o sentimento deles não é ba-
seado em uma pesquisa de mer-
cado de forma comparativa com 
oficinas concorrentes. Além dis-
so, a maior parte dos consumido-
res de reparação automotiva não 
previa gastos orçamentários para 
esse tipo de serviço. Outro motivo 
é que o cliente não tem conheci-
mento técnico para dimensionar 
o custo da peça e do trabalho 
necessário para deixar o veículo 
funcionando de forma confiável e 
segura para ele e sua família.
Descrevo este fato tendo como 
base anos de experiência em 
gestão de oficinas. Em meu tra-
balho, realizávamos pesquisa de 
pós-venda e solicitávamos notas 
de 1 a 5 aos nossos clientes para 
avaliar o preço pago pelo servi-
ço. Normalmente, as notas eram 
baixas. Quando indagado pela 
colaboradora do telemarketing 
sobre o motivo desta nota baixa e 
se havia comparado o preço com 
a concorrência, o cliente normal-

mente ficava sem resposta.
Acredito que não vamos poder 
mudar esta realidade, porque 
isso faz parte do contexto de con-
sumo do segmento de reparação 
automotiva. Mas temos que en-
tender, como gestores, que bai-
xar o preço para atender o cliente 
não será a solução. Até porque 
ele já comprovou que não compa-
ra preço. Ou seja, mesmo baixan-
do o preço, seu serviço continua-
rá sendo taxado como caro.
Entra, então, a grande sacada da 
gestão de preço de sua oficina: en-
tenda qual o markup necessário 
para obtenção do lucro desejado e 
agregue valor ao atendimento e ao 
serviço realizados, permitindo que 
seu cliente faça uma avaliação. Se 
ainda assim ele achar caro o valor 
que pagou pela manutenção do 
veículo, que ele possa ponderar 
que valeu a pena, pela confiança e 
segurança obtidas.
Na realidade, a prática que vejo na 
maioria das oficinas é a de baixar 
cada vez mais o preço para tentar 
satisfazer os clientes. A equipe 
de atendimento é a primeira a fo-
mentar essa estratégia, mas isso, 

além de não resultar na satisfação 
dos clientes, ainda irá tirar o fôle-
go financeiro da empresa.
Caso você queira buscar um ca-
minho para trabalhar com preços 
mais acessíveis, saiba que ele não 
será pela redução do markup e sim 
pela estratégia da melhor compra. 
Outra ação possível é a de seguir 
realizando pesquisas de preços, 
consultas de catálogos e avaliações 
sistemáticas para marcar produtos 
com boa relação custo x benefício.
Quero ressaltar, por fim, que para 
toda regra existe exceção e, neste 
caso, a exceção se encontra nos 
produtos considerados commo-
dities, ou seja, aqueles que têm 
elevado combate e forte poten-
cial de comparação de preços. 
No caso, podemos citar pneus, 
baterias e similares. Nesses pro-
dutos, a estratégia recomendá-
vel é ser bem competitivo para 
usá-los como iscas para atrair 
os clientes para a oficina.
Fica a dica e a reflexão: preço no 
mercado de reparação automoti-
va tem um efeito mais estratégico 
que matemático. Bom trabalho!
Sucesso. 

O que os clientes acham 
dos preços da sua oficina?
A equação para calcular preços que sejam competitivos para os clientes e 
rentáveis para a empresa é complexa e passa por várias estratégias importantes

Novo olhar
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Para se ter ideia da importân-
cia deste componente, basta 
pensar que um veículo com-

pacto como um Gol, por exemplo, 
pesa aproximadamente uma to-
nelada. Quando passamos para 
uma picape média como uma 
Hilux, o peso é o dobro desse 
valor. Dividindo pelos quatro 
pneus da picape, chegamos à 
impressionante marca de cerca 
de 500 kg em cada um. E quem 
suporta tudo isso? As molas. 

Geralmente, os componentes de um veículo 
como motor, pneus, amortecedores e até 
bancos só são exigidos quando ele está em 
movimento. Faz sentido: se o carro está 
parado na garagem, sem ninguém dentro, 
não existe nenhuma peça trabalhando, certo? 
Quase. Há um item presente em todos eles 
que não para nunca de executar sua função: a 
mola - ou o conjunto de molas, já que nenhum 
veículo é equipado com apenas uma. 

Quando o veículo está em movi-
mento é que a mola trabalha com 
sua capacidade total. Ela tem a 
função de absorver os impactos 
causados pelas irregularidades 
das vias e manter a altura da 
carroceria em relação ao solo. 
Essas duas últimas funções são 
realizadas em conjunto com os 
amortecedores, mas todo o peso 
de motorista e passageiros (cin-
co pessoas dentro de um veículo 
representam um adicional de 350 

kg, em média) e da carga que es-
tiver no porta-malas é suportado, 
em sua maior parte, pelas molas. 
Não é à toa que picapes e cami-
nhões, modelos que podem re-
ceber uma grande quantidade de 
peso sobre a carroceria, por causa 
do espaço de carga da parte tra-
seira, usam um tipo especial de 
molas. E falando nisso, é impor-
tante ressaltar que existem dois 
tipos básicos deste componente: 
as helicoidais e as de feixes.

no sistema de suspensão do veículo
Função das

Componente II

M ASLO
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As primeiras, mais flexíveis, são 
de um formato bastante popular 
para todos nós, porque é o mes-
mo da maioria das molas que 
conhecemos. Trata-se de uma 
espiral de metal que garante cer-
ta rigidez mas apresenta alguma 
flexibilidade, deixando o veículo 
com um pouco mais de conforto. 
Mas por causa, exatamente, des-
sa flexibilidade, nos veículos co-
muns de passeio, quando o peso 
é muito excessivo, vemos aquelas 
cenas do piso do carro quase en-
costando no chão. 
No caso do feixe de molas, como 
o nome diz, a estrutura é um 
conjunto de metais flexíveis so-
brepostos, organizados dessa 
forma para dar mais rigidez ao 
conjunto. É graças a esse sis-
tema que vemos uma picape ou 
um caminhão abarrotado de car-
ga sem ter sua altura em relação 
ao solo muito afetada. 
Componente silencioso, a mola 
não dá muitos sinais de que está 
com a vida útil comprometida. 
Além disso, a sua durabilidade 
depende da forma como o veí-
culo é usado. Se ele anda com 
frequência por pisos muito ir-
regulares ou com muito peso, 
é importante verificar as condi-
ções das molas periodicamente. 
Outra informação importante é 
que a troca das molas não pre-
cisa ser feita, necessariamente, 
junto com a dos amortecedores.
Alguns sinais, entretanto, po-
dem ser identificados. Se algu-
ma mola apresentar retração, 
afetando a altura do carro, ou se 

Molas de feixes

Molas helicoidais

estiver enferrujada ou trincada, 
ela precisa ser substituída. Mas 
é importante levar o carro para 
uma oficina especializada e fazer 
a revisão dos componentes. 
A verificação periódica das mo-
las, junto com os demais com-
ponentes do sistema de suspen-
são, pode ser feita a cada seis 
meses ou 10 mil km por exem-

plo - ou como determina o ma-
nual da montadora, se o veículo 
rodar em condições normais. 
Por fim, é importante lembrar 
que o sistema de suspensão é 
todo integrado. Problemas nas 
molas podem afetar os amorte-
cedores e vice-versa. Por isso, 
a revisão deve sempre ser feita 
em todo o conjunto.   





70 - Auto Revista Pernambuco

Alexandre Costa 
Cconsultor especializado em inovação para o setor 

automotivo, palestrante e diretor da Alpha Consultoria 
alpha@alphaconsultoria.net

O valor de um serviço está naquilo que o 
cliente percebe, e não no que você oferece.

No último artigo falei do 
quanto é difícil pres-
tar serviços, justamente 

porque envolve diretamente a 
Mão-de obra, ou seja, depende 
diretamente da ação do homem 
para a execução de um trabalho. 
Além disso, o que se entrega ao 
cliente é algo intangível e não é 
possível tocar, sentir, guardar, 
ou ao menos se ter um senso de 
propriedade sobre ele.
Isso se torna um agente compli-
cador, afinal a empresa precisa 
exercitar a habilidade de projetar 
o futuro ao cliente, mostrando-
-o como ficará o serviço. E, não 
apenas isso, é preciso transmi-
tir isso com muita segurança, 
de forma que o cliente que fique 
tranquilo que aquilo que foi acor-
dado será cumprido. Mas ai está 
algo importante, mas implícito: a 
percepção de valor! 

Esse conceito define como o clien-
te percebe seu trabalho, o que tro-
cando em miúdos, podemos expli-
car que o cliente paga não pelo 
que você entrega, mas por aquilo 
que ele percebe como valor! 

Parece papo de Coach? Então 
vou simplificar. 
O cliente não vai remunerar sua 
empresa apenas pelo serviço que 
você prestou. Para que ele se 
sinta satisfeito ele vai avaliar se 
o custo/benéfico do seu trabalho 
vale a pena pelo valor monetário 
cobrado. Ou seja, ele vai analisar 
seu nível de atendimento, sua 
estrutura, sua organização, seus 
argumentos, se cumpriu ou não 
os prazos acordados, se tudo que 
foi prometido foi cumprido da for-
ma que foi combinada, e, não me-
nos importante, qual a comodida-
de proporcionada. Em resumo, a 

satisfação do cliente quanto ao 
serviço prestado levará em conta 
todos esses fatores. 
Aí chegamos ao ponto mais im-
portante desse artigo. Se você 
pretende oferecer um serviço 
muito acima da média, e ser bem 
remunerado por isso, é preciso 
não apenas fazer um serviço bem 
feito, mas mostrar que é capaz de 
fazer esse serviço com esse nível 
de excelência. O importante aqui 
não é fazer o serviço, mas “como” 
você faz os serviços, entendeu?
E, é esse “como” que destaca 
as empresas bem sucedidas no 
mercado. Elas se esforçam para 
entregar um nível de serviço 
como nenhuma outra concorren-
te faz. Simples assim!
Resumindo, não precisa apenas 
ser bom! Nesse mercado é preci-
so também parecer bom!

Até o próximo texto!   

Parece um tanto quanto incoerente o 
título acima, mas é a mais pura verdade.

Novo mercado






