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EDITORIAL

Consolidação e crescimento

“Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro”. Essa frase da música “Sujeito de sorte”, do compositor 
cearense Belchior, tem sido muito citada desde o início da pandemia de coronavírus. Ela representa, dentre 
outras coisas, a capacidade das pessoas de vencer os enormes desafios que a Covid-19 trouxe e seguir com 
suas vidas. Mas ela não serve apenas para os seres humanos.
No setor automotivo, também pode-se dizer que 2022 será o ano da vida. A pandemia está indo embora, a 
vacinação está salvando muitas vidas e a indústria automotiva, finalmente, começa a retomar sua produção 
após um período crítico de falta de componentes por causa da paralisação de fábricas nos países asiáticos.
No Ceará, o ano de 2022 tem no calendário a Autop, uma das maiores e mais importantes feiras de autopeças 
do Brasil. É também o ano de divulgação da norma ABNT que estabelece diretrizes de qualidade e deve 
mudar o perfil dos profissionais de vendas do setor de reparação. É, portanto, um ano de consolidação da 
retomada que acontece desde o segundo semestre do ano passado. Motivos para otimismo e para cantar a 
música de Belchior, portanto, não vão faltar.
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Dana dá dica sobre troca da vedação de eixos diferenciais

Segundo a Dana, em muitos casos, quando um vazamento de óleo é en-
contrado no diferencial, a causa é uma falha na vedação na saída do dife-
rencial ou no eixo. Os sintomas mais comuns do problema incluem pre-
sença de fluido na parte externa do diferencial e do eixo, ruídos durante 
as curvas e cheiro de óleo queimado. A recomendação é drenar o óleo do 
diferencial e substituir as vedações de entrada e saída a cada 80 mil km 
ou cinco anos de uso. Outra dica dos técnicos da Dana é ficar atento ao 
transitar em locais alagados. Pode haver entrada de água no diferencial 
e se isso acontecer vai ser necessário substituir o óleo do mesmo.

Grupo Freudenberg celebra um ano de nova unidade

O Grupo Freudenberg, fabricante de sistemas de vedação e anti-vibração, 
comemorou o primeiro ano de atividades do Centro de Distribuição lo-
calizado em Salto, interior de São Paulo. O local conta um sistema to-
talmente digitalizado para a realização de toda a operação logística das 
peças (recebimento, armazenagem e saída para o mercado), tem capa-
cidade para milhares de componentes e atende toda a América do Sul 
com produtos da Freudenberg – Corteco para o mercado de reposição 
automotivo (linhas leve, pesada e motocicleta). 

Vox tem novo centro de distribuição

A Vox, marca de filtros automotivos, tem um novo centro de distribuição 
localizado em Guarulhos (SP) que, segundo a empresa, “é resultado do 
crescimento produtivo da companhia e representa um salto na eficiên-
cia logística e no atendimento aos clientes”. O local vai permitir o envio 
de 80% das mercadorias faturadas em até 24 horas. Entre 2020 e 2021, 
a Vox lançou mais de 200 itens e ampliou seu volume de vendas. Para 
2022, a marca informa que serão anunciados mais lançamentos. 

DRiV anuncia novo Head of Sales and Marketing

A Monroe Amortecedores e a Monroe Axios, duas das principais marcas 
da DRiV, anunciaram o executivo Ivan Furuya como o novo Head of Sales 
and Marketing. Ele irá comandar as ações de comunicação e marketing, 
treinamentos, produtos e vendas da companhia e o fortalecimento das 
marcas no mercado nacional. Entre suas atividades está o desafio de au-
mentar a participação no aftermarket brasileiro, fortalecer a presença em 
todo o Brasil e expandir ainda mais o portfólio da empresa. 
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Sampel apresenta 23 bieletas de barra estabilizadora

Fabricante especialista em componentes para suspensão, a Sampel 
lançou 23 novos modelos de bieleta de barra estabilizadora. Segundo a 
empresa, “são itens testados e aprovados conforme rigorosos padrões 
da indústria 4.0”. Há versões compatíveis com Focus, EcoSport e BMW 
de diferentes séries e anos de fabricação, assim como Kia Sorento, Audi 
(A4, A5, A6, A7 ou A8), Passat, Jaguar X-Type e Chery Tiggo, entre outros 
modelos. As produções também abrangem linhas maiores para Jeep 
Grand Cherokee, Dodge 3 e Land Rover.

Dana explica sintomas 
de amortecedor 
desgastado

A Dana, fabricante mundial 
de sistemas de transmissão 
e vedação, alerta para sinais 
de que os amortecedores se 
desgastaram ou danificaram: 
perda de conforto e suavidade, 
distribuição desigual de peso, 
maior tempo e distância nas 
frenagens, desgaste irregular 
dos pneus, vazamento de fluído 
e porcas e parafusos trincados.

Grupo Universal Automotive celebra 45 anos

O Grupo Universal Automotive Systems alcançou um marco im-
portante em sua história, em janeiro deste ano: completou 45 
anos de existência. Como parte das comemorações, a compa-
nhia realizou no dia 15 de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, 
em São Paulo, o Motor Experience 2022. O evento reuniu pilotos 
de diversas categorias do automobilismo nacional, clientes, co-
laboradores da empresa e diversos convidados do mercado au-
tomotivo. Os presentes tiveram a oportunidade de experienciar 
a emoção vivenciada por pilotos, ao realizar uma volta rápida 
com profissionais da Copa Shell HB20. 

NGK do Brasil recebe prêmio 
internacional da Renault

A NGK, multinacional japonesa especialista em velas, cabos de ignição 
e sensores de oxigênio, recebeu o troféu da premiação Renault LATAM 
Quality Award – Best Supplier of the Year 2020 (Prêmio de Qualidade Re-
nault América Latina – Melhor Fornecedor do Ano 2020, na tradução). A 
empresa foi eleita, pela terceira vez, a melhor fornecedora da Renault na 
América Latina pelos excelentes resultados em qualidade – ela já havia 
conquistado os prêmios em 2008 e 2011.
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ZM tem nova linha de terminais 
de direção para pesados

Fabricante de produtos para as linhas elétrica e mecânica, a ZM ampliou 
o seu portfólio atendendo também a reposição da linha pesada. São 
22 novos modelos de terminais de direção para caminhões das mar-
cas Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz, Fiat, Agrale, Fiat-Iveco, Scania, 
Daf e Volvo, completando mais de 1.270 aplicações. Informações sobre 
produtos e aplicações estão disponíveis no telefone 0800-470-047 e no 
aplicativo do Catálogo ZM no celular (Google Play e Apple Store). 

Monroe lança amortecedores para Honda, VW e Ford

A Monroe Amortecedores, uma das principais marcas da DRiV, lançou 
amortecedores para os veículos Honda Civic a partir de 2016, VW Golf 1.4 
TSI Turbo versões Highline e Comfortline a partir de 2013 e Ford Transit 
para modelos 2008 a 2014. O portfólio da Monroe Amortecedores conta 
com mais de 1.100 produtos, atendendo vários modelos e marcas de 
veículos leves e pesados presentes no Brasil. 

Christophe Périllat é nomeado CEO da Valeo

O Conselho de Administração decidiu nomear Christophe Périllat como CEO da 
empresa, de acordo com o plano de sucessão anunciado em 27 de outubro de 
2020. O executivo tem 20 anos de atuação no Grupo Valeo. “Estou extremamente 
entusiasmado por assumir este cargo e sei que posso contar com todos os nossos 
funcionários, que estão prontos para enfrentar qualquer desafio. Tenho plena 
consciência da minha responsabilidade para com todos os nossos stakeholders, 
clientes, colaboradores, parceiros de negócio e acionistas, e quero assegurar-lhes 
o meu forte empenho em continuar a desenvolver o Grupo e a reforçar ainda mais 
sua posição na vanguarda dos segmentos mais dinâmicos da indústria automotiva 
em todo o mundo”, afirmou Christophe.

Marelli Cofap lança linha de mangueiras automotivas

A Marelli Cofap Aftermarket lançou linha de mangueiras automotivas com 77 códigos para aplicação em 
veículos pesados de montadoras como Iveco, Mercedes-Benz, Scania 
e Volvo. Comercializados com a marca Magneti Marelli, os produtos se 
destinam a turbocompressores e coletores de admissão do motor.  As 
mangueiras aplicadas são responsáveis por conduzir o ar comprimido e 
aquecido pela turbina até o intercooler. As que conectam o intercooler ao 
coletor de admissão têm como função levar o ar resfriado para o coletor 
de admissão do motor.
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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

Schaeffler tem websérie 
sobre Lean Manufacturing

Falar de temas 
ligados a Lean 
Manufacturing 
não é uma das 
tarefas mais fá-
ceis. Por isso, 
a fabricante de 
autopeças Scha-

effler criou no ano passado uma websérie, focada 
em assuntos relevantes da cadeia produtiva, cujo 
objetivo é contribuir para a eliminação e a redução 
de desperdícios. Inspirada nos atuais streamings 
e chamada de “Moveflix”, a websérie oferece aos 
telespectadores conteúdos de forma criativa sobre 
assuntos relevantes e tendo os colaboradores de 
diversas áreas da empresa como protagonistas. 
Os episódios estão disponíveis na Intranet corpo-
rativa, nas TVs dos restaurantes e no aplicativo da 
Schaeffler para dispositivos móveis.

Projeto capacita mulheres no 
segmento automotivo

A presença 
de mulheres 
em alguns 
s e t o r e s , 
c o m o 

o automotivo, é muito discreta. Ainda são 
encontradas poucas pintoras, reparadoras ou 
polidoras em empresas de funilaria de carros. 
Pensando em como resolver a falta de mulheres 
neste mercado, a Norton Abrasivos, do grupo 
Saint Gobain, se juntou com a AkzoNobel e 
desenvolveu o projeto “Mulheres na Cor”. O 
objetivo é capacitar, para o setor, mulheres em 
condição de vulnerabilidade e com dificuldade 
de recolocação no mercado de trabalho, criando 
um ambiente de oportunidade para que elas se 
sintam acolhidas, protegidas e em processo de 
reconstrução de suas vidas.

Fras-le registra crescimento de 54% em 2021

O ano de 2021 entrou para a história da Fras-le, que alcançou 
receita líquida de R$ 2,6 bilhões, número 54% superior ao de 2020. 
O desempenho, visto como o melhor da trajetória de 68 anos da 
companhia, foi impulsionado pela atuação de todas as unidades, que 
apresentaram sinergia em suas operações, e pelo investimento em 
inovação e pesquisa. A empresa registrou EBITDA ajustado de R$ 413,3 
milhões, um aumento de 46%, se comparado ao ano anterior.



Controle de qualidade dos terminais de direção da Volda

Assim como os demais produtos da Volda, o terminal de 
direção também passa por um rigoroso processo de controle 
de qualidade, no qual os critérios para a escolha da matéria-
prima e avaliação dos processos de fabricação foram baseados 
nas normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (INMETRO). A empresa também estabelece 
um controle de qualidade interno para supervisionar 
outros aspectos relacionados à produção do terminal de 
direção, como o projeto de engenharia do componente e as 
especificações de material e composição do kit de instalação.
O aperfeiçoamento contínuo dos processos de controle de qualidade da Volda resultou em diversas melhorias 
no desempenho dos seus terminais de direção. Um exemplo disso é a confecção do kit de instalação da 
peça, que possui uma borracha com maior resistência e uma graxa especial para redução do atrito. Outro 
aprimoramento que está em fase de testes é a aplicação de pintura por eletrodeposição, que visa reduzir a 
oxidação da peça, aumentando sua durabilidade.
A Volda oferece ao mercado terminais de direção para diversos modelos de veículos nacionais e importados, 
inclusive picapes e utilitários Subaru, Toyota e Mercedes. Recentemente, a empresa também ampliou a 
oferta desse componente para veículos de montadoras chinesas e coreanas.
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Lâmpada Philips CrystalVision Ultra 

As lâmpadas halógenas CrystalVision Ultra, destinadas para uso em fa-
róis altos, baixos ou de neblina, compõem a linha, entre as permitidas 
pela legislação, que melhor simula o efeito xenon, de acordo com a Phi-
lips. “Oferecendo uma luz branca e brilhante de até 4.100K (Kelvins) na 
pista e um efeito xenon único azulado no farol, a CrystalVision Ultra é a 
escolha perfeita para os motoristas que querem dirigir com estilo e sem comprometer a segurança”, desta-
ca Juliana Gubel, gerente da Marketing da Lumileds, fabricante das lâmpadas automotivas Phillips.

Nakata dá dicas sobre sistema de suspensão e direção

O amortecedor é a principal peça do sistema de suspensão, mas não é a única. 
É preciso tomar cuidado na hora da manutenção, pois nem sempre  ruídos são 
provenientes dele. “É fundamental fazer um teste de rodagem com o veículo para 
tentar identificar de onde vem o barulho e ou folga”, comenta Eduardo Guimarães, 
técnico da Nakata. São diversos itens a serem analisados. Entre eles estão bucha 
de bandeja, pivô de suspensão, a torre do sistema de suspensão do amortecedor 
(apoio de mola, coxim superior e batente) e bieleta ligada à barra estabilizadora.

Schadek entra no mercado de acessórios automotivos

A Schadek Automotive, indústria de bombas d’água e bombas de óleo, anunciou a 
aquisição da empresa NAR Audio, que desenvolve há mais de 20 anos produtos de 
áudio como alto-falantes e subwoofers. Com a operação, desde o início de março 
Schadek Automotive responde pela fabricação, comercialização e pós-vendas dessa 
nova linha de produtos, que integra um portfólio com mais de 40 itens. Este foi o 

primeiro passo da Schadek Automotive no mercado de acessórios automotivos. A empresa fabrica bombas 
d’água, bombas de óleo, bombas de combustível para linha pesada, válvulas de alívio, tubos de sucção, 
kits de distribuição, polias e tensionadores. O principal objetivo com a aquisição da NAR Audio, segundo a 
Schadek, é entrar em um mercado que tem apresentado crescimento exponencial, nos últimos anos.

Criação do Instituto Comolatti

O Grupo Comolatti criou uma entidade para abrigar todos os seus pro-
jetos de responsabilidade social. Tendo como data de criação o dia 8 de 
fevereiro, para lembrar o aniversário de 100 anos de Evaristo Comolatti, 
fundador da empresa. O Instituto Comolatti irá atuar principalmente na 
área de Educação. Dentre as suas iniciativas, a entidade tem como foco 
garantir reforço em aulas de Português e Matemática e estimular o de-
senvolvimento de habilidades socioemocionais dos estudantes. Hoje são 
atendidas 50 crianças no projeto, com idades entre 6 e 13 anos. “Sabe-
mos que há muito a ser feito, mas dar este passo é uma forma de renovar 

o comprometimento do Grupo Comolatti em busca de uma sociedade mais igualitária, mais inclusiva. O 
Instituto Comolatti já nasce com a vontade e a colaboração de muitas pessoas do bem, que juntos, têm um 
poder ainda maior de transformar “, afirma Sérgio Comolatti, presidente do grupo.





Lenta e atrasada em relação 
aos países desenvolvidos, 
a eletrificação no mercado 

brasileiro precisa ter todos os 
exemplos celebrados quando 
um híbrido ou um modelo sem 
nenhum motor a combustão 
fica disponível no Brasil. Por 
isso, Auto Revista Pernambu-
co dá destaque ao Kia Stonic, 
lançado oficialmente no fim do 
ano passado. 
Definido pela montadora como 

Custando 150 mil reais, o Kia Stonic talvez não se torne um 
fenômeno de vendas. Mas é um modelo que certamente vai 
contribuir para a tendência de eletrificação do nosso mercado

Kia Stonic

E HÍBRIDO!
SUV COMPACTO

“o SUV compacto híbrido mais 
barato do País”, com preço 
inicial de R$ 149.990,00, ele é 
mais uma contribuição para 
que um dia tenhamos um mer-
cado como o europeu, no qual 
o total de vendas de híbridos 
superou o de modelos a diesel, 
em outubro do ano passado. 
Comercializado em versão úni-
ca, o Stonic tem o motor Kappa 
de 3 cilindros, turbo GDI (inje-
ção direta), 1.0 à gasolina que 

já é conhecido de proprietários 
de carros da Hyundai (ela e a 
Kia formam um só conglome-
rado sul-coreano). Junto com a 
parte elétrica, ele compõe um 
sistema chamado pela fábrica 
de MHEV 48V (Mild Hybrid Elec-
tric Vehicle) Smartstream.
A propulsão funciona da seguin-
te forma: o modo de condução 
chamado de “Velejar”, pela fábri-
ca, desliga o motor a combustão 
em situações de rodagem plana. 
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Já o sistema híbrido, com os dois 
funcionando ao mesmo tempo, 
entra em ação quando o veículo 
enfrenta uma descida (segundo 
a Hyundai, para poupar esforço 
do motor a combustão) ou em 
subidas, quando o carro precisa 
de mais força.
O motor a combustão do Sto-
nic desenvolve potência máxima 
de 118 cavalos a 6.000 rpm e o 
torque máximo é de 17.1 kgm a 
4.000 rpm. Com o auxílio do mo-
tor elétrico, a potência combina-
da vai a 120 cavalos a 6.000 rpm 
e torque combinado de 20,4 kgm 
a 2.000-3.500 rpm. O conjunto do 
motor está acoplado ao câmbio 
automático de 7 velocidades e 
dupla embreagem DCT. Com essa 
configuração, o Stonic - segundo 
a Kia, citando dados do Inmetro 
- registrou desempenho de 13,3 
km/l na cidade e de 13,2 km/l na 
estrada, sempre abastecido com 
gasolina. Como acontece hoje 
em vários modelos do mercado, 
o Stonic tem diferentes modos de 
condução. No seu caso, eles são 
o Eco, o Normal e o Sport.
O modelo tem 4.140 mm de com-
primento, 1.760 mm de largura e 
1.520 mm de altura e 2.580 mm 
de distância entre-eixos. O tan-
que de combustível fica embaixo 
do banco traseiro para, de acordo 
com a montadora, “oferecer aos 

passageiros mais espaço para as 
pernas e posição de assento mais 
baixa”. As rodas são de liga leve 
aro 17”, e o porta-malas tem ca-
pacidade de 325 litros.
O sistema de entretenimento 
tem tela flutuante e sensível ao 
toque de 8” no centro do painel, 
compatível com os sistemas Ap-
ple CarPlay e Android Auto. Os 
passageiros do banco traseiro 
também têm uma entrada USB 
disponível. O modelo traz ainda 
ar condicionado digital automá-
tico, volante multifuncional e 
computador de bordo com tela 
digital colorida de 4.3” com indi-
cador de fluxo de energia.
Um detalhe interessante sobre o 
carro que remete ao que falamos 
no começo desta matéria, sobre 
os esforços para a eletrificação 
do mercado nacional, é que, se-
gundo a Kia, o Stonic conta com o 
benefício de dispensa do rodízio, 
em São Paulo. Para quem não 
sabe, com o objetivo de reduzir 
a emissão de poluentes, a maior 
cidade do Brasil estabelece um 
rodízio dos veículos ao longo dos 
dias da semana. Se tivéssemos 

uma frota significativa de híbridos 
e elétricos, certamente o ar das 
cidades seria mais limpo.
No mercado nacional, a Kia não 
está entre as dez marcas mais 
vendidas no ranking da Federa-
ção Nacional da Distribuição de 
Veículos (Fenabrave). Mas o lan-
çamento do Stonic não deixa de 
ser um marco, pelo pioneirismo 
de lançar um modelo entre os 
SUVs, que hoje ocupam a prefe-
rência da maioria dos comprado-
res de veículos, com propulsão 
híbrida. Aos poucos, estamos 
chegando lá.  
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O Novo Yaris 2023 (embora 
estejamos no começo de 
2022, muitas fábricas cos-

tumam adotar esse expediente 
como estratégia de marketing) 
veio com novo design frontal, sete 
airbags em todas as versões e 
trazendo apenas o motor 1.5L 
flex - a versão anterior tinha op-
ções com um motor 1.3. Está dis-
ponível nas versões XL, XS e XLS, 
todas equipadas com a transmis-
são automática CVT de sete ve-
locidades. Outra novidade são os 
modos de direção Eco e Sport. 
No design, os para-choques 

Novo Toyota Yaris vem com sete airbags 
de série em todas as versões e sistema de 
frenagem automática nas duas mais caras. 

Mais segurança 
e tecnologia

Toyota Yaris
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dianteiros foram redesenhados 
e, segundo a Toyota, “para des-
tacar a inspiração numa cate-
goria superior como a do Toyota 
Corolla, todas as versões do Ya-
ris 2023 contam agora com DRL 
em LED”. Os faróis de neblina 
passam a ser em LED na versão 
XLS. No interior, a mudança foi 
no revestimento dos bancos das 
versões XL e XS e a cor dark sil-
ver nos acabamentos.
Já na central multimídia, todas as 
versões do Yaris, incluindo agora 
a de entrada XL, contam com tela 
de 7 polegadas sensível ao toque, 
compatível com Android Auto e 
Apple Carplay. Para os passagei-
ros do banco traseiro, há duas 
novas entradas USB. Para as ver-

sões XS e XLS, o novo Yaris 2023 
conta com ar condicionado auto-
mático e digital e teto solar elétri-
co com acionamento one touch e 
função antiesmagamento.
Ainda nas versões XS e XLS, o 
computador de bordo tem visor 
multifunção em tela de 4,2” em 
TFT de alta resolução com 16 
funções: intensidade de brilho da 
tela, hodômetro total e parcial, 
tempo decorrido, consumo médio 
e instantâneo, autonomia, veloci-
dade média, relógio, temperatura 
externa, posição de marcha, nível 
de combustível, velocímetro digi-
tal, Eco Wallet, luz de condução 
econômica e ranking de eficiên-
cia com histórico de consumo. 
Em relação aos modos Sport 
e Eco, no primeiro o condutor 
muda a calibragem da transmis-
são, o que deixa as curvas de ace-
leração mais curtas e com res-
postas mais rápidas. Já o modo 
Eco prioriza o menor consumo de 
combustível. Com base no Inme-
tro, a Toyota informa que o Yaris 
hatch faz 8,8 km/l na cidade e 10 
km/l na estrada com etanol. Já 
o sedã, também com etanol, faz 
9,0 km/l na cidade e 10,6 km/l na 
estrada. A potência do motor é de 

110 cv a 5.600 rpm e 14,9 kgfm 
de torque, com etanol, e 105 cv a 
5.600 rpm e 14,3 kgfm de torque, 
com gasolina.
Por fim, em relação à segurança, 
o Yaris tem de série em todas as 
versões itens como controle de 
tração (TRC) e estabilidade (VSC), 
assistente de subida em rampa 
(HAC), freios ABS com distribui-
ção eletrônica de frenagem (EBD) 
e assistente de frenagem (BAS) e 
sete airbags (joelho, dois frontais, 
dois laterais e dois de cortina). 
Para as versões XS e XLS foram 
incorporados ainda dois impor-
tantes sistemas de segurança 
ativa da Toyota:
– Sistema de Pré-Colisão, que 
emite um alerta sonoro e visual 
ao motorista, além de fornecer 
uma carga extra no sistema de 
frenagem, podendo auxiliar na 
redução da velocidade do veículo 
em caso de impacto;
– Alerta de Evasão de Faixa, que 
emite um alerta sonoro quando o 
motorista sai da faixa de rolagem 
sem ligar os indicadores de mu-
dança de direção (setas).   

Preços sugeridos (R$)

Hatch
XL 92.190,00
XS 101.490,00
XLS 112.690,00

Sedan
XL 96.390,00
XS 104.990,00
XLS 116.990,00
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A Chevrolet lançou duas novas versões do Cruze 
com o objetivo de ampliar o leque de opções 
mais “em conta” do modelo. A primeira novi-

dade é a hatch RS, que tem foco em esportividade e 
apresenta novidades como um visual customizado 
e o mesmo acerto de suspensão e direção do Cruze 
Sport6. A outra é a Midnight, “mais acessível” que as 
versões topo de linha LTZ e Premier e que oferece 
itens de conforto e tecnologia que costumam agradar 
os consumidores de sedãs médios.
No design frontal, o RS tem grade com detalhes em 
cromo escurecido, a gravata marca da Chevrolet com 
fundo preto e os faróis com LED e máscara negra. O 
logo RS em vermelho fica junto às entradas de ar. Na 
lateral, a moldura das janelas, o adesivo de coluna e os 
retrovisores seguem o mesmo visual escurecido. E as 
rodas foram “personalizadas” para deixar o visual do 
carro mais esportivo. Na traseira, o aerofólio funcional 
também foi escurecido, assim como os emblemas com 
o nome e a marca do veículo na tampa, próximo das 
lanternas de LED tridimensionais. 
Para o interior do Cruze RS, os diferenciais ficam por con-

Novos modelos representam 
opções com proposta de serem 
mais “acessíveis” que versões 
hatch e sedã do Cruze já 
disponíveis no mercado

Ampliando o 
portfólio

Chevrolet Cruze
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ta da seleção dos materiais e da 
escolha da cor para os revestimen-
tos de teto, assoalho, colunas, pai-
néis e dos bancos - todos em preto, 
enquanto as costuras dos assentos 
trazem linhas vermelhas.
A lista de equipamentos de série 
inclui seis airbags, sistema de 
monitoramento da pressão dos 
pneus, câmera de ré de alta defi-
nição, sensor de estacionamento 
dianteiro e traseiro além de sis-
tema de áudio premium, acen-
dimento automático dos faróis 
através de sensor crepuscular, 
sensor de chuva, central de infor-
mação digital colorida, retrovisor 
interno eletrocrômico e retrovi-
sores externos com rebatimento 
elétrico e aquecimento.
O pacote de conectividade traz 
projeção para Apple Car Play e 
Android Auto na tela de 8 polega-
das do MyLink com pareamento 
via bluetooth simultâneo de até 
dois smartphones, wi-fi nativo 
com capacidade de conexão para 
até sete aparelhos simultâne-
os, aplicativo myChevrolet para 
smartphone e smartwatch que 
permite comandar funções do 
carro a distância, OnStar (sistema 
da GM que oferece assistência 24 
horas para serviços de emergên-
cia e segurança e OTA (over the 
air), tecnologia que permite atu-
alizações de sistemas eletrônicos 
do veículo de maneira remota. 
Ainda em relação a tecnologias, o 
carro é capaz de identificar o mo-
torista através da chave eletrônica 
e ajustar o conteúdo do multimí-

dia para as preferências memori-
zadas de cada usuário (aplicativos, 
estações de rádio, etc). Ele vem 
com duas chaves, o que permite 
a criação de um perfil para cada.
O RS vem equipado com mes-
mo motor turbo de 153 cavalos e 
24,5 kgfm de torque (com etanol) 
presente em todas as versões do 
Cruze. Esse propulsor disponi-
biliza 90% da sua força na faixa 
1.500 rpm e 5.000 rpm. Já a po-
tência máxima ocorre entre 5.600 
rpm e 6.000 rpm. A transmissão 
também é a mesma que equipa 
todas as versões do carro: auto-
mática de seis velocidades que, 
segundo a fábrica, é “dotada de 
inteligência artificial” e capaz de 
“entender” as preferências do 
motorista e se adaptar ao seu 
modo de condução. 
A segunda novidade da linha Cruze 
é a versão Midnight, “mais acessí-
vel” que as versões topo de linha 
LTZ e Premier. Ela também tem 
alguns detalhes no design, como a 
gravata Chevrolet com fundo pre-
to, moldura em cromo escurecido 
da barra que divide as duas entra-
das de ar do motor turbo e faróis 
com máscara negra com luz de 
condução diurna em LED e luzes 

auxiliares tipo canhão.
O Cruze Midnight reúne equipa-
mentos como ar condicionado 
com controle eletrônico de tem-
peratura e sistema automático 
de recirculação, partida por bo-
tão, chave eletrônica para tra-
vamento e destravamento das 
portas e da tampa traseira com 
sensor de aproximação, regula-
gem de altura dos faróis, sensor 
de estacionamento traseiro, con-
trolador de velocidade de cruzei-
ro e limitador de velocidade.
Em relação ao pacote de itens de 
segurança, o modelo traz airbag 
frontal, lateral e de cortina, aviso 
sonoro para utilização do cinto de 
segurança em todos os assentos, 
cintos de segurança dianteiros 
com pré-tensionadores e con-
trole eletrônico de estabilidade e 
tração com a função de assisten-
te de partida em aclive. O carro 
conta também com itens já cita-
dos aqui e presentes no RS, como 
MyLink com Apple Car Play e An-
droid Auto, wi-fi nativo, OnStar, 
myChevrolet e tecnologia OTA. 
Sobre os preços dos dois mode-
los, até o fechamento desta edi-
ção eles não haviam sido infor-
mados pela Chevrolet.   
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Em um universo com com-
ponentes cada vez mais 
numerosos e específicos, o 

mercado precisa de vendedores 
que tenham conhecimento para 
atender, orientar e conhecer os 
vários tipos de consumidores. 
Que também entendam o funcio-
namento do veículo e conheçam 
os seus sistemas e saibam ma-
nusear e interpretar os catálo-
gos eletrônicos ou impressos e 
as embalagens de autopeças e 
acessórios. E foi para isso que 
o Sincopeças Brasil, através do 
seu presidente Ranieri Leitão, 
tomou a iniciativa de elaborar a 
Norma Técnica nº 16999:21, que 
reúne um conjunto de diretrizes 

Após iniciativa do Sincopeças Brasil, o setor de reparação 
criou uma norma da ABNT com diretrizes para qualificação 
do vendedor de peças e acessórios para veículos.

para os profissionais de vendas 
do setor de reposição automoti-
va. Para a elaboração e sucesso 
deste projeto foi fundamental o 
apoio de profissionais do mer-
cado, varejistas, distribuidores, 
indústrias de autopeças, institui-
ções de capacitação e entidades.
O documento foi publicado e re-
gistrado pela Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas (ABNT), 
uma instituição que é referência 
nacional em padrões para vários 
setores econômicos. Segundo 
Luiz Sérgio Alvarenga, diretor da 
Alvarenga Projetos Automotivos 
e assessor do Sincopeças Brasil 
na elaboração do documento, a 
expectativa é de que, em médio 
prazo, ele traga como um dos 
benefícios a valorização dos pro-
fissionais de vendas de peças e 
acessórios. Além disso, é espe-
rada uma diminuição nos índices 
de devolução e reclamação. “Um 
dos requisitos da norma é a leitu-
ra de catálogos de peças, sejam 
ou impressos ou online. A tecno-
logia fez o número de peças au-
mentar muito e é inviável, para os 
vendedores, ter tudo de cabeça. A 

possibilidade de erro é grande”, 
explica ele.
A norma ainda estabelece a 
qualificação de vendedor de 
peças e acessórios para veí-
culos, em seus mais diversifi-
cados aspectos, como atender, 
orientar e conhecer os vários 
tipos de consumidores, funcio-
namento do veículo e seus sis-
temas, interpretar embalagens 
de autopeças e acessórios até o 
conhecimento específico de có-
digos de aplicação. Com a Nor-
ma Técnica 16999:21, o setor 
de vendas se aproxima de uma 
realidade que já faz parte, há 
alguns anos, da linha de produ-
ção das indústrias de autope-
ças, que hoje seguem, em seus 
processos de fabricação, várias 
normas técnicas de qualidade.
A meta do Sincopeças Brasil, 
agora, é fazer uma divulgação das 
diretrizes em todo o país através 
de uma parceria com o Sebrae. A 
expectativa é de que essa cultura 
de seguir padronizações, já pre-
sente na indústria, passe a ser 
uma realidade para os profissio-
nais de vendas.   

Padrão de qualidade

Normas
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Mercado de novos

Que comprar e manter um 
carro no Brasil é cada vez 
mais difícil, a esmagado-

ra maioria dos consumidores do 
País já sabe. Mas os absurdos 
que vivemos, quando colocados 
em números estatísticos, reve-
lam melhor o tamanho do nosso 
drama. Levantamento feito pelo 
site Cupom Válido, plataforma que 
trabalha com vendas online atra-
vés de parcerias com as principais 
empresas do mercado, mostrou 
que o Brasil é o país com o quin-
to custo mais alto do mundo para 

Modelos com preços mais acessíveis estão ficando raros. 
A solução, para os consumidores, é planejar muito e fazer o 
cálculo da relação custo-benefício de ter ou não um veículo

manter um veículo, considerando 
a renda média da população. 
Fatores como alta do dólar, novas 
exigências da legislação (air bags 
frontais, freios ABS e controle de 
estabilidade) e dificuldades das 
fábricas por causa da pandemia 
(paralisações e falta de compo-
nentes vindos da Ásia) estão en-
tre as causas dos aumentos. Mas 
independentemente do motivo, o 
fato é que nenhum veículo novo, 
atualmente, custa menos de 55 mil 
reais no Brasil. E é desnecessário 
lembrar que a maioria da popu-

lação enfrenta uma queda signi-
ficativa na renda.
Como você, caro leitor, acha que 
as montadoras reagiriam a esse 
cenário? Tomando medidas para 
reduzir os preços dos modelos ou 
focando em veículos direcionados 
para o público com maior poder 
aquisitivo? Acertou quem escolheu 
a segunda opção. O fim de mode-
los como Nissan March, Toyota 
Etios, Volkswagen UP e - o exem-
plo mais emblemático - o anúncio 
de que a Ford deixou de produzir 
opções como o Ka e o Fiesta para 

Um mercado para a “elite”
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se concentrar na venda de impor-
tados acima de R$ 130 mil reais 
não são uma coincidência.
Também não é à toa que são 
lançados tantos modelos clas-
sificados como SUVs. Em 2020, 
esse tipo de carro representava 
32,7% do mercado, segundo a 
Federação Nacional da Distri-
buição de Veículos Automotores 
(Fenabrave). No ano passado, 
o percentual deles subiu para 
42,9%. As fábricas estão ficando 
ainda mais elitistas, concentran-
do as vendas em menos unida-
des que, pelo fato de terem de 
valor mais alto, resultam em um 
faturamento igual ou  maior ao 
que tinham quando vendiam os 
compactos mais “baratos”.
De acordo com o economista 
Ricardo Coimbra, membro do 
Conselho Regional de Economia 
(Corecon), as alternativas são 
poucas diante do cenário que se 
apresenta. “O preço dos veícu-
los vem subindo com a inflação, 
mas a renda das pessoas não 
acompanha”, diz ele. Além dis-
so, formas de aquisição parce-
lada como leasing e consórcio, 
que já foram muito usadas há 
alguns anos, não estão mais en-
tre as preferências.

Ricardo explica que o leasing é 
mais barato que o financiamento, 
porque funciona como um alu-
guel, ou seja, o bem fica como 
uma posse do fabricante do veícu-
lo e só pode ser adquirido, caso o 
cliente queira, no fim do contrato. 
“Muitos vendedores divulgaram o 
leasing como se fosse um finan-
ciamento mais barato. Quando 
os consumidores queriam ante-
cipar parcelas, viam que não era 
possível”. Na avaliação do eco-
nomista, problemas desse tipo 
fizeram o leasing perder a prefe-
rência dos consumidores. 
Outra alternativa seria o consór-
cio, mas o problema dele é a atu-
alização em tempos de inflação 
alta. Se a carta de crédito é atre-
lada ao preço de um veículo, toda 
vez que ele sobe, as prestações 
acompanham o aumento.  
“E se for um valor fixo, o último 
cotista fica prejudicado, porque 
vai receber uma carta com valor 
defasado”. Resta para os consu-
midores, então, o Crédito Direto 
ao Consumidor, no qual o com-
prador acerta com a revenda uma 
taxa mensal de juros. Mas os ín-
dices não param de aumentar por 

causa da indexação da economia 
à taxa Selic do Banco Central. 
O conselho de Ricardo Coimbra 
é fazer um bom planejamento. 
“Meu carro, hoje, vale quanto? 
E quanto vai valer daqui a dois 
anos? E que tipo de carro eu pre-
tendo comprar?”. São perguntas 
que ele sugere que o proprietário 
do veículo faça. Além disso, na 
medida do possível o melhor é 
juntar algum dinheiro para poder 
dar uma entrada maior e finan-
ciar apenas parte do valor, dimi-
nuindo o impacto dos juros. Ele 
também recomenda pesquisar 
nos bancos, para tentar encon-
trar uma taxa que seja melhor 
que a cobrada no financiamento 
feito direto na revenda. 
Por fim, o economista diz que vale 
a pena, no cenário atual, estimar o 
custo do carro, considerando valor 
de compra e manutenção, e ver 
se compensa mais se locomover 
através da combinação de veículos 
de aplicativo, transporte público e 
alternativas de mobilidade urba-
na. “Hoje já existem jovens que vão 
preferir não ter um carro, compa-
rando o custo de deslocamento por 
km”, conclui Ricardo.    
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Estar em um cargo de gestão 
demanda muito mais que ter 
a capacidade técnica seto-

rial. Ainda é muito forte, nas em-
presas, o hábito de promover ou 
contratar seus gestores pelo grau 
de conhecimento e experiência 
que eles têm na sua área de atua-
ção. Nosso objetivo, aqui, é mos-
trar que esse é apenas um dos 
fatores que faz com que uma or-
ganização tenha sucesso em sua 
gestão. Listamos a seguir outros 
que são igualmente importantes:
• Investir em treinamento e desen-
volvimento é essencial para manter 
uma gestão conectada e atualizada;
• Conceder autonomia para os 
gestores tomarem as decisões 
em conjunto com sua equipe 
proporciona mais engajamento e 
sensação de pertencimento;
• Definir um orçamento para que 
os gestores possam administrar e 
demonstrar os resultados alcança-
dos incentiva o comprometimento;
• Realizar benchmarking contri-
bui para a gestão ter uma visão 
de mercado mais ampla e for-
nece referências para aplicar na 
empresa as melhores práticas 

adaptadas ao negócio;
• Manter reuniões periódicas de 
alinhamento e demonstrações de 
indicadores permite redefinir me-
tas e objetivos necessários para o 
alcance do resultado global;
• Criar uma política de feedback 
proporciona momentos de reco-
nhecimento (feedback positivo) 
e de possibilidade de melhoria e 
mudança (feedback corretivo);
• Estruturar e aplicar a ferramen-
ta de avaliação de desempenho 
permite à gestão mapear a per-
formance individual e coletiva de 
sua equipe e, com isso, identificar 
seus pontos fortes e de melhoria;
• Praticar job rotation familiariza 
os gestores com todos os setores 
da organização, ampliando suas 
competências. Essa prática poten-
cializa o conhecimento no negó-
cio, desenvolve talentos e melhora 
o relacionamento interpessoal.
São inúmeras as possibilidades 
e oportunidades de compor uma 
gestão de alta performance. In-
dependentemente do porte em-
presarial, é necessário o preparo 
dos gestores para que eles sai-
bam conduzir os diversos desa-

fios que são inerentes à gestão. 
Não sabe por onde começar?
Minha proposta é começar fazen-
do o básico bem feito, preparando 
seus gestores para entenderem os 
processos e políticas da organiza-
ção. Uma excelente opção é o que 
eu chamo de boas práticas de ges-
tão. Essa técnica consiste em cada 
departamento demonstrar aos 
gestores a legislação, as técnicas e 
os estudos em suas áreas, porém 
com casos práticos do dia a dia.
Cada departamento tem plenas 
condições de mapear e elaborar 
sugestões de pequenos cursos 
que podem ser ministrados para 
contribuir com uma gestão mais 
capacitada. Nosso objetivo, aqui, 
é simplesmente evidenciar que 
não existe certo ou errado, uma 
ferramenta melhor que a outra 
nem muito ou pouco recurso para 
investir na capacitação dos ges-
tores de uma organização. O im-
portante é se movimentar e bus-
car fazer algo, por mais simples 
que seja, para inovar, preparar e 
fidelizar a gestão.
Por isso, comece já!
Mexa-se!    

Boas práticas da gestão

Sempre é tempo de criar iniciativas que 
engajem todos os setores da empresa

Gestão









Farois redondos, paralamas 
dianteiros protuberantes, 
traseira rebaixada com mo-

tor e tração direcionados para 
ela. Por que um Porsche clássi-
co e um simples Fusca têm al-
gumas características de design 
em comum? A resposta está em 
um nome: Ferdinand Alexander 
Porsche, um dos maiores gênios 
do automobilismo mundial, cria-
dor da marca lendária que leva 
seu próprio nome. 
E é sobre design que vamos falar 
nesse texto, para apresentar um 
carro dos sonhos, o 911 Edition 
50Y. Com edição limitada a 750 
unidades, ele foi lançado pela fá-
brica para celebrar os 50 anos da 
fundação da Porsche Design, di-
visão da empresa que reúne pro-
fissionais empenhados a, como 
diz a montadora alemã, faze-la fi-
car “conhecida por produtos fun-
cionais e duradouros com uma 
estética purista”.
O 911 Edition 50Y, é baseado no 
conversível 911 Targa 4 GTS. Va-
mos citar alguns dos equipamen-
tos de série do modelo para dar 
noção do seu nível de requinte, 
tecnologia e esportividade: Câm-

Para comemorar os 50 anos do seu estúdio 
de design, a Porsche lançou um modelo 
conversível com apenas 750 unidades e preço 
que no Brasil passa de 1,1 milhão de reais

bio Doppelkupplung (PDK, um 
sistema que permite trocas de 
marcha em milésimos de segun-
dos e sem interrupção da tração)  
de 8 velocidades, Porsche Torque 
Vectoring Plus (PTV Plus) incluin-
do bloqueio do diferencial trasei-
ro (controlado eletronicamente) 
com distribuição total de torque, 
rodas 20/21 polegadas, sensor de 
chuva, modo de condução para 
chuva  (Porsche Wet Mode), ban-
cos esportivos adaptáveis com 18 
ajustes elétricos, sistema de áu-
dio Bose e ParkAssist dianteiro e 
traseiro (visão de 360   graus gera-
da a partir das imagens de quatro 
câmeras de alta resolução, para 
ajudar o motorista a manobrar).
Já o motor é um 6 cilindros 3.0 
com potência de 480 cv a 6.500 
rpm e 58 kgf.m de torque na faixa 
de 2.300 a 5.000 rpm. Esse sis-
tema de propulsão, junto com o 
câmbio de 8 velocidades, é capaz 
de levar o carro a uma velocidade 
máxima de 307 km por hora - um 
patamar equivalente ao alcança-
do pelos modelos de competições 

como a Fórmula 1. Além disso, o 
motor só precisa de 3,5 segundos 
para fazer o carro ir de 0 a 100 km 
por hora. 
Como homenagem a modelos 
históricos da Porsche, o 911 Edi-
tion 50Y traz detalhes como exte-
rior todo em preto e painéis cen-
trais quadriculados nos assentos 
(segundo a fábrica, uma caracte-
rística clássica dos seus bancos). 
E ainda falando em resgate do 
passado, a empresa também de-
cidiu, como parte das comemo-
rações, restaurar um 911 S 2.4 
Targa fabricado em 1972 (veja foto 
com os dois modelos e compare). 
“Quando você repensa a função 
de algo, às vezes a forma surge 
por si mesma”. De acordo com 
a Porsche, essa frase foi dita 
pelo seu fundador. E ela traduz 
bem a lógica que parece reger 

Carro dos sonhos
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os projetistas de carros alemães 
- não só da Porsche mas de to-
das as outras marcas daquele 
país, como Volkswagen, Audi e 
Mercedes-Benz: os modelos são 
criados levando em conta funcio-
nalidade, robustez, desempenho 
e economia de combustível, e os 
projetos são desenvolvidos em 
torno desses parâmetros. Para 
provar que essa filosofia conti-
nua sendo seguida à risca, o atu-
al diretor de gestão do estúdio de 
design da Porsche, Roland Hei-
ler. reforça como os profissio-
nais trabalham: segundo ele, o 
design busca sempre “produtos 

funcionais e duráveis”. 
E para quem ficou curioso no que 
se refere ao valor que os afortu-
nados 750 clientes compradores 
do 911 Edition 50Y têm de desem-
bolsar para ter uma unidade do 
modelo em suas garagens, acha-
mos em sites dos Estados Unidos 
(ainda o maior e mais importante 
mercado automotivo do mundo) 
um valor próximo de 200 mil dóla-
res. Considerando o câmbio mé-
dio do Brasil, atualmente, dá algo 
em torno de R$ 1,1 milhão - isso 
sem considerar impostos, mar-
gens de lucro, custos com trans-
porte e demais despesas.   
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O intuito inicial seria, na rea-
lidade, de simplificar e fle-
xibilizar o produto voltado 

para veículos automotivos, que é 
uma das modalidades mais con-
tratadas no país, tendo arrecado, 
até novembro de 2021, cerca de 
R$ 34,34 bilhões em prêmios, um 
crescimento de 8% sobre o mes-
mo período de 2020. Nesse sen-
tido, buscou-se a dinamização, 
inclusão e ampliação de acesso 
para a população, principalmente 
visando o público que, em época, 
ainda não conseguia, por diver-
sos motivos, contratar a proteção 
para seu automóvel.
A primeira perspectiva que o con-
sumidor precisa entender é que, 
apesar da Circular ter sido libera-
da em 1º de setembro de 2021, as 
seguradoras não são obrigadas 
a comercializar e apresentar os 
produtos dentro das novas con-
dições logo de imediato. O que 
acontece, agora, nesses primei-
ros meses, é uma estruturação 

A partir do dia 1º de setembro de 2021, cerca de 5 meses atrás, a Susep 
(Superintendência de Seguros Privados), órgão regulador do mercado 
segurador, promulgou a Circular de nº 639, que altera algumas regras e 
critérios de regimento do ramo de Seguro Automotivo no Brasil. 

de mercado, criação de novos 
produtos, coberturas, cálculos 
atuariais e novas condições ge-
rais que precisam ser construí-
das, aprovadas pela Susep e, só 
depois, divulgada ao público.
Atualmente, cerca de 5 meses 
depois, são poucas as segura-
doras que ativaram produtos que 
compreendem as novas regras 
propostas pela Susep.
Sendo assim, seguem aqui abai-
xo algumas das mais importan-

tes mudanças ocorridas dentro 
dessa Circular:

Flexibilização da Cobertura 
Compreensiva

Por normal, ao contratar um se-
guro automóvel, o consumidor 
era ofertado a cobertura de cas-
co, chamada também de cobertu-
ra compreensiva, que se traduzia 
em um pacote fechado de cober-
turas para o próprio item segu-
rado contra colisões, incêndio, 

Novidades sobre Seguro de Automóvel

Luan Matias Rocha
Especialista em Seguros

Sócio-Diretor na Master Future Corretora de Seguros
instagram: @luanmatiasr // @masterfuturecorretora

Seguros
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roubo, furto qualificado e danos 
causados pela natureza.
A partir da nova regra, será 
possível, portanto, uma flexibili-
zação e livre-escolha do consu-
midor sobre quais as coberturas 
deseja contratar, na perspectiva 
de baratear o seguro caso não 
queira proteger-se, por exemplo, 
de danos causados pela nature-
za, como enchentes, raios, gea-
das, árvores, etc.

Seguro vinculado ao 
Condutor Principal

Outra mudança interessante é 
que o seguro RCF, também cha-
mado de seguro contra danos 
causados a terceiros, poderá ser 
comprado à parte, sendo vincula-
do não mais ao veículo segurado 
na apólice, mas sim ao CPF e nº 
de CNH do condutor do veículo, 
facilitando, assim, a utilização 
assegurada de carros compar-
tilhados, aplicativos de caronas, 
aluguel mensal de veículos, etc. 
Isso também se torna interessante 
para empresas que, por possuir 
um frota grande de veículos, fica 
impedida, pelo custo alto, mui-
tas vezes, de realizar o seguro 
dos veículos, que poderia ser 
substituída, ao menos na co-
bertura de RCF, pelo seguro dos 
condutores.

Novas opções de Franquias
Outra possibilidade que foi aber-
ta pela mudança nas regras do 
seguro auto foi a abertura para 
a criação de novos tipos de fran-
quia, inclusive para ser obrigadas 
em caso de Perca Total. 
Desse modo, mesmo que o carro 
tenha dado uma PT, por colisão, 
incêndio ou roubo, por exemplo, a 
seguradora deduziria da indeniza-
ção integral o valor da franquia, em 
percentual ou valor fixo, contratado 
e negociado na proposta de seguro.

Obrigatoriedade de Utilização 
em Oficinas Referenciadas

Outra mudança, essa já disponí-
vel na maioria das seguradoras, 
é a redução do custo do seguro 
à medida que o segurado aceita, 
na proposta, a obrigatoriedade da 
utilização do seguro para reparo 
do seu veículo somente em ofici-
nas referenciadas da seguradora, 
o que é diferente da contratação 
comum, que libera o consumidor 
à sua livre-escolha de oficina, no 
máximo perdendo alguns bônus 
que seriam lhe concedidos ao 
utilizar de oficinas referencia-
das da seguradora, como um 
desconto e/ou parcelamento na 
franquia ou até um aumento nas 
diárias do carro reserva.

Nova opção da cláusula 
de Carro Reserva

É de conhecimento comum do 
consumidor de seguro automó-
vel que, ao utilizar à cobertura 
compreensiva, seja em perca 
parcial ou total, é possível, por 
uma indenização segurável, uti-
lizar, se contratada a cláusula 
de carro reserva. 
Com as novas regras, também 
para baratear o custo máximo da 
seguradora, abriu-se a opção da 
companhia de seguros oferecer, 
ao invés do carro reserva locado, 
um voucher em valor semelhante 
para custos de locomoção diária 
do segurado por transporte por 
aplicativo ou táxi. Isso é positivo, 
não só para a redução de custos 
e riscos da seguradora, como 
também para facilitar o uso da 
cláusula por aqueles condutores 
e segurados que anteriormente 
não conseguiam se adequar as 
regras da locação de carro reser-
va (mais de 21 anos, 2 anos de ha-
bilitação e cartão de crédito com 
limite disponível para caução). 

Por fim, vale ressaltar a impor-
tância desse produto para a ma-
nutenção da tranquilidade emo-
cional, financeira e patrimonial 
do consumidor automotivo, à me-
dida que se investe, nos itens a 
serem assegurados, uma quantia 
normalmente vultuosa de milha-
res de reais em cada veículo. 
O intuito das mudanças nas cláu-
sulas do seguro é dar, além da 
opção do seguro auto como co-
nhecemos atualmente, mais op-
ções para que a maior parte dos 
donos e condutores de automó-
veis possa se proteger contra os 
riscos do dia-a-dia que, por ób-
vio, não são poucos e não podem 
ser negligenciados. 
Outro ponto importante que o 
consumidor precisa estar cien-
te é que, por conta dessa miría-
de de mudanças que, a primeiro 
momento podem deixar a maio-
ria dos clientes confusos, agora, 
mais do que nunca, precisam do 
apoio de um especialista em se-
guros, de um corretor experien-
te, que saiba realmente como 
funcionam os processos de con-
tratação, pós-contratação e inde-
nização, a fim de conseguir as-
sessorá-los nas decisões sobre 
o que está realmente de acordo 
com as necessidades e situações 
de cada segurado.    

Outra mudança 
interessante é que o 
seguro RCF, também 
chamado de seguro 

contra danos causados 
a terceiros, poderá ser 

comprado à parte.
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Esportivo de sucesso

A história do MP Lafer co-
meçou no início da década 
de 1970, época em que foi 

concebido por Percival Lafer, pro-
prietário de uma fábrica de mó-
veis (Móveis Lafer). Apaixonado 
por automóveis antigos, após vá-
rias viagens à Inglaterra, Percival 
se inspirou no modelo britânico 
MG-TD 1952, um modesto projeto 
da Morris Garage que se trans-
formou em um modelo seme-
lhante ao carro inglês. Mas com 
algumas melhorias e adaptado à 
tecnologia da época.
Na fase do projeto, Percival des-
cobriu que a distância entre-eixos 
do Volkswagen Fusca e do MG 
era a mesma. Assim, ocorreu-lhe 
a ideia de acoplar à carroceria do 
novo carro os mínimos detalhes, 
a fim de oferecer o máximo em 
termos de estética.
Muitos especialistas são unâni-
mes ao considerar o MP Lafer 
superior ao MG até em termos de 
beleza. O porta-malas, situado 
na parte dianteira, tinha capaci-
dade de sobra para acomodar a 
bagagem de duas pessoas, com-
portando ainda estepe, tanque de 
gasolina, bateria, ferramentas e 
extintor de incêndio.  O amplo es-
paço atrás dos bancos comporta-

va uma mala de tamanho médio.
O MP Lafer vinha equipado com 
um motor traseiro VW 1600 refri-
gerado a ar. Em 1974, iniciou-se 
sua fabricação em série. O char-
me, a distinção e o bom gosto 
deste clássico chamavam a aten-
ção de todos por onde ele passa-
va. Ter um MP Lafer, na época, 
significava prestígio, classe e 
diferenciação. Tal era o sucesso 
do novo carro que vários países 
da Europa e os Estados Unidos 
logo trataram de importar mil 
exemplares de uma total de 4.300 
produzidos durante os 16 anos de 

O MP Lafer, nacional concebido tendo por base o inglês MG-TD 
1952, marcou época e continuou sendo objeto de colecionadores

Arnóbio Tomaz

Clássicos

sua fabricação.
No início dos anos 1990, termi-
nava o sonho do conversível de 
linhas clássicas feito no Brasil. 
Hoje, ainda existem aqueles que 
mantêm seus raros exemplares 
em perfeito estado e se reúnem 
em grupos para trocar ideias e 
desfilar em um agradável pas-
seio, tendo o prazer de dirigir com 
o vento batendo no rosto, desfru-
tando da paisagem e da sensação 
de velocidade de um esportivo.
Existem vários clubes de co-
lecionadores do MP Lafer em 
todo o Brasil.   
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O Fusca, cujo Dia 
Nacional é celebrado 

em 20 de janeiro, 
conserva sua força 

como um dos modelos 
mais importantes 

da História

chamado de “Fusca elétrico”.
Para se ter ideia da força do mo-
delo icônico da Volkswagen, ele 
não tem apenas o dia 20 de ja-
neiro como data comemorativa. 
Há também o 22 de junho (data 
na qual Ferdinand Porsche e a 
indústria alemã assinaram um 
contrato para iniciar o desenvol-
vimento do projeto), celebrado 
como o Dia Mundial do Fusca. 
Não bastasse isso, a lei nº 16.311, 
de 20 de setembro de 2016,  do 
Estado de São Paulo, estabelece 
o dia 3 de janeiro (quando a pri-

Fusca VW

Preocupada em investir na 
imagem de uma montadora 
que faz carros cada vez mais 

modernos e ambientalmente cor-
retos, A Volkswagen não celebra 
mais com a mesma ênfase datas 
comemorativas como o 20 de ja-
neiro, oficialmente o Dia Nacional 
do Fusca. Pudera, o carrinho ca-
rismático mas de motor poluente, 
barulhento e atrasado (embora 
extremamente robusto) deixou de 
ser fabricado por aqui em 1996.
Mas é fato que ele não perde 
sua importância histórica para a 
montadora. Tanto que na apre-
sentação do ID3, modelo com-
pacto 100% elétrico que repre-
senta uma aposta da empresa 
em uma nova revolução do setor 

automotivo, o impacto do Fusca 
no automobilismo mundial foi 
resgatado. “O Fusca rompeu os 
conceitos de produção de veícu-
los no mundo pela sua concepção 
simples e icônica em um carro 
com motor traseiro. O Golf fez a 
mesma coisa ao unir em um mo-
delo com motor frontal dirigibili-
dade única e design atemporal. 
O ID.3 muda tudo isso de novo ao 
trazer o motor elétrico na parte 
inferior do veículo”, disse a mon-
tadora na época. Não demorou 
para que o ID3 passasse a ser 

Ícone eterno

Primeiro fusca produzido (protótipo)
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cia no New Beetle (por causa da 
sua aparência, mundialmente o 
Fusca era conhecido como “be-
etle”, que significa “besouro”, 
em inglês). Mas a verdade é que 
por aqui sua “alma” de motor a 
ar traseiro e mecânica esteve 
muito mais presente em mode-
los que fazem parte da memória 
de quem tem mais de 45 anos. 
Dentre esses podemos citar a 
TL, a Variant, a Variant II, a Bra-
sília, e o esportivo SP2. Todos 
tinham em comum com o Fusca 
vários componentes, a tração e 
o motor a ar localizados na tra-
seira e a grande robustez. 
A esmagadora maioria das uni-
dades de todos esses modelos 
deixou de circular nas ruas. Mas 
se você dedicar um olhar mais 
atento, caro leitor, exemplares do 
bom e velho Fusca ainda podem 
ser encontrados circulando. E 
pelo número considerável, nem é 
tão difícil acha-los, mesmo qua-
se três décadas depois do fim da 
produção. Celebremos, então, e 
desejemos vida longa a esse íco-
ne do automobilismo.  

em São Paulo, que trouxe o status 
de carro muito querido, durante 
décadas, pela população.
De mecânica extremamente sim-
ples - um motor refrigerado a ar 
que aguentava qualquer condição 
meteorológica, andava na poeira 
ou no asfalto e sempre com bom 
consumo de combustível - o Fus-

meira unidade fabricada no Brasil 
saiu da linha de montagem) como 
o Dia Estadual do Fusca. Por fim, 
a lei 12.202/96, da cidade de São 
Paulo, coloca o 20 de junho como 
uma das datas do Calendário Ofi-
cial de Eventos do Município. 
Não é de se estranhar que tan-
to a cidade quanto o estado de 
São Paulo reverenciem o Fusca. 
Afinal, foi na cidade de São Ber-
nardo do Campo que o mode-
lo começou a ser fabricado em 
1959. Vale ressaltar que ele já era 
comercializado no Brasil desde 
1950, quando as primeiras uni-
dades importadas chegaram ao 
país. Mas foi a fabricação local, 

Último fusca produzido no mundo.

ca era o carro ideal para andar 
nas sofridas, enlameadas e esbu-
racadas ruas e estradas do Bra-
sil. Estima-se que por aqui foram 
fabricadas aproximadamente três 
milhões de unidades.
Antes do ID3, que citamos an-
teriormente, o legado do Fusca 
já tinha recebido uma referên-





Uma prova marcada por mu-
danças importantes. Assim 
pode ser definido o Rally 

Dakar de 2022, maior e mais im-
portante competição off road do 
mundo. Em sua 44ª edição, ele 
aconteceu de 2 a 14 de janeiro na 
Arábia Saudita. Foi a terceira vez 
consecutiva no país, com o início 
foi na cidade de Ha’Il e o término 
em Jeddah, com um dia de des-

O Dakar abriu uma categoria para veículos menos poluentes e 
integra, a partir deste ano, um campeonato mundial de rali de 
velocidade da Federação Internacional de Automobilismo

canso programado em Riad. De 
acordo com os organizadores, a 
proposta deste ano foi dar “um 
tom mais arenoso ao desafio”, 
ou seja, com muitas trilhas - três 
etapas, mais precisamente - per-
corridas nas dunas dos desertos 
daquele país do Oriente Médio. 
Outra novidade que merece des-
taque é que o Rally Dakar de 
2002 marcou o início do esforço 
para a meta de realizar, até 2030, 
uma competição com motores 
não poluentes, de baixa emissão 
ou movidos por combustíveis al-
ternativos. Mas esses modelos, 
vale ressaltar, devem conviver 
durante muito tempo com os 
que funcionam no sistema tra-

dicional movido a combustíveis 
fósseis. É que desde o ano pas-
sado o Dakar tem uma espécie 
de competição paralela, que é o 
Dakar Classic. Trata-se de um 
rali de regularidade “vintage” 
com modelos 4x4 dos anos 1980 
e 1990. O Dakar Classic deste 
ano foi uma competição de peso, 
contando com 148 equipes. 
Em tempo: as provas de off road 
podem ser de regularidade e de 
velocidade (esta última, também 
conhecida como cross-country). 
No primeiro caso, os pilotos pre-
cisam percorrer os trechos da 
prova no tempo mais próximo 
possível do definido pelos organi-
zadores. Já no rali de velocidade, 
vence quem percorre todo o per-
curso da prova no menor tempo. 
À exceção do Classic, no Dakar 
todos os participantes disputam 
um rali de velocidade.
Por fim, a 44ª edição da prova foi 
marcada pela decisão, por parte 
da Federação Internacional de 

MAIS SUSTENTÁVEL
E COMPETITIVO

Competição
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Automobilismo (FIA), de incluir a 
categoria rali cross-country entre 
as que têm campeonatos mun-
diais no calendário da entidade. 
Com a mudança, o Dakar passa 
a ser uma das provas do campeo-
nato mundial da FIA. A expectati-
va é de que isso traga ainda mais 
visibilidade mundial ao Dakar e 
às competições dessa categoria. 
O título mundial será decidido 
após as provas de Abu Dhabi em 
março, Cazaquistão em abril, 
Andaluzia em junho e Marrocos 
em outubro. 
Com um percurso de 8 mil km, a 
44ª edição do rali contou com 104 
competidores de carros, divididos 
em subcategorias, 109 de moto-
cicletas, 6 de quadriciclos e 20 de 
caminhões. Veja, a seguir, as ca-
tegorias e seus vencedores.

Motocicletas 
Sam Sunderland (Grã-Bretanha)

Quadriciclos
Alexandre Giroud (França)

Carros - T1
Veículo com chassi tubular no 
qual são montados componentes 
mecânicos e de segurança. A 
carroceria, geralmente feita de 
fibra de vidro ou carbono, emula 
o perfil de um veículo de linha 
produção de montadoras)

4x4
Nasser Al-Attiyah (Qatar) e 
Matthieu Baumel (Andorra)

4x2
Jakub Przygonski (Polônia) e 
Timo Gottschalk (Alemanha)

Protótipo
Mattias Ekstrom e Emil Bergkvist 
(ambos da Suécia)

Carros - T2 
Modelos off road de linha de 
produção de montadoras que 
foram modificados para a 
competição) 
Akira Miura (Japão) e Laurent 
Lichtleuchter (França)

Carros - T3 
Protótipos criados por 
fabricantes especializados. Essa 
categoria, de acordo com os 
organizadores do Dakar, é uma 
plataforma de lançamento e o 
último passo antes dos pilotos 
estarem habilitados para correr 
com carros)
Francisco Lopez Contardo e 
Juan Pablo Latrach Vinagre 
(ambos do Chile).

Carros - T4 
Também conhecidos como 

SSVs, são protótipos baseados 
em veículos de produção de 
montadoras
Austin Jones (Estados Unidos) e 
Gustavo Gugelmin (Brasil)

Carros - Open 
Veículos que atendem a padrões 
técnicos diferentes dos da FIA, 
como elétricos e movidos a 
combustíveis alternativos) 
Gerard Tramoni e Dominique 
Totain (ambos da França)

Caminhões
Dmitry Sotnikov, Ruslan 
Akhmadeev e Ilgiz Akhmetzianov 
(todos da Rússia)

Classic
Serge Mogno e Florent Drulhon 
(ambos da França)   
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A capacitação é um dos grandes desafios para o crescimento 
e a conscientização em torno da importância da área, que 
tende a crescer ainda mais em médio e longo prazo

conhecimento pleno em relação 
às legislações pertinentes ao se-
tor? Quais as metas perseguidas 
para o ano em questão? Quais 
os resultados obtidos sobre seu 
trabalho? Qual a recorrência dos 
treinamentos e capacitações dos 
profissionais deste setor e dos 
demais colaboradores da empre-
sa? São muitas dúvidas…
Percebam, leitores, que essas dú-
vidas aumentam à medida que ve-
mos uma prevenção de perdas que 
já podia estar andando a passos 
largos em nosso estado. Não me-
nos importante a considerar, ain-
da, é o lucro que nossas empresas 
já poderiam estar obtendo com a 
prática correta desses conceitos, 
que são mundialmente aplicados.
Como consultor e estudioso da 
área que está atuando há duas 
décadas no cenário nacional, me 
sinto responsável por mudar essa 
situação, e esse tem sido, incan-
savelmente e já há algum tempo, 
nosso grande desafio. A criação do 
Comitê de Prevenção de Perdas, 
no fim do ano passado, só nos for-
talece nessa empreitada. Além da 
esperança, ele nos traz grandes 
aliados nesse processo de mudan-
ça e de conscientização em torno 
da importância da área e dos re-
sultados que ela pode gerar, finan-

Com a recente criação de 
um Comitê de Prevenção 
de Perdas em nosso esta-

do, iniciativa que deu mais ênfase 
à discussão e à evolução desse 
tema nas empresas de varejo, 
vimos aumentar consideravel-
mente a procura por profissionais 
para atuar com foco na redução 
das perdas. Vejo com enorme pre-
ocupação esse assunto, pois nos 
inúmeros processos de seleção, 
conduzidos recentemente pela 
nossa consultoria para cargos 
nesta área, o nível de oferta dos 
profissionais chamava a atenção 
pela falta total de preparo e qua-
lificação. Leia-se, quando afirmo 
isso, falta de conhecimento e até 
mesmo baixa compreensão sobre 
a atuação e a responsabilidade 
desta área nas empresas.
Mesmo não querendo, acabo fa-
zendo uma reflexão sobre o que 
pode estar acontecendo nas em-
presas de varejo hoje, quando 
afirmam CA-TE-GO-RI-CA-MEN-
-TE que possuem uma área de 
prevenção de perdas estabeleci-
da e atuante. Em que nível essas 
áreas estão operando?  Qual o 
grau de maturidade dos profis-
sionais? Qual a base de conheci-
mento técnico adquirido e aplica-
do por eles? Qual a perspectiva de 

Prevenção de perdas exige profissionais capacitados

Haroldo Ribeiro 
Consultor especialista em prevenção de perdas 
e gestão de estoques para o varejo Brasileiro e 

sócio da Max Result Consultoria de Resultados. 
haroldo@marxresult.com.br

ceiramente, para as empresas.
Importante ressaltar que a im-
plantação da área de prevenção 
de perdas nas empresas é um 
processo que deve começar obri-
gatoriamente pela presidência 
e pelas diretorias, pois de outra 
forma dificilmente atingirá os re-
sultados esperados. Ela funciona 
como um sistema de gestão da 
qualidade, que deve ser constan-
temente alimentado e monitora-
do pela alta direção.
Voltando à questão do aperfeiço-
amento dos profissionais da área, 
outro fator que dificulta o proces-
so é a pouca literatura disponível 
que possa orientar de forma mais 
assertiva a abordagem e a aplica-
ção dos conceitos sobre o imenso 
ambiente em que a prevenção de 
perdas deve atuar, que pratica-
mente envolve toda a cadeia de 
suprimentos (supply chain).
Por fim, nos resta acreditar que 
essa evolução será agora mais 
acelerada à medida que consiga-
mos buscar e sensibilizar mais 
parceiros e empresas. Nossa 
expectativa é que junto com eles 
possamos proporcionar a estes 
profissionais um conhecimento 
de qualidade, necessário ao cor-
reto desempenho de suas fun-
ções, tão estratégicas.   

Gestão e controle
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A caixa de direção está entre 
os componentes do carro 
que estão expostos a um 

uso constante, principalmente 
em trechos urbanos. Se o carro 
está em movimento, ela está ope-
rando para garantir a segurança 
de motorista e passageiros, seja 
durante as curvas ou até nas re-
tas, já que o volante precisa ficar 
estável para evitar o risco de aci-
dentes. Por isso, esse compo-
nente merece atenção redobrada 
do proprietário do veículo.
Embora nem sempre seja pos-
sível detectar problemas através 
de ruídos estranhos, como acon-
tece com outras peças quando 
estão com defeito, a caixa de di-
reção também dá alguns sinais 
de que precisa de manutenção. 
Vamos listar alguns deles aqui, 
além de dar dicas para conservar 
bem as partes internas e garantir 
vida longa ao conjunto.

Responsável entre outras coisas pela estabilidade do carro, 
a caixa de direção precisa ser sempre monitorada, seja 
diretamente pelo proprietário ou por um mecânico especializado

Um dos problemas mais peri-
gosos é o vazamento de fluido. 
O perigo existe porque ele acon-
tece de forma silenciosa e di-
ficilmente verificável sem uma 
inspeção. Por isso, acaba sendo 
imperceptível para o motorista. A 
melhor maneira de enfrentá-lo é 
a prevenção, verificando periodi-
camente o nível do óleo da caixa 
de direção hidráulica e a existên-
cia de vazamentos. Se a perda de 
fluido não for contida, pode dani-
ficar de forma permanente as pe-
ças. E só para você ter uma ideia, 
caro leitor, uma caixa de direção 
de um carro como ultracompacto 
Fiat Mobi, um dos mais baratos 
do mercado, sai por algo entre 
1300 e 2 mil reais, em média.
Outro sinal de problema é a 
folga. Se você perceber, com o 
carro parado, que o volante gira 
distância considerável e as ro-
das permanecem sem se mo-

ver, isso pode ser causado pelo 
desgaste de peças da caixa de 
direção. Mas é preciso ressaltar 
que outros componentes estão 
conectados ao sistema e a fol-
ga não necessariamente vem da 
caixa. Uma análise do mecâni-
co é o melhor a fazer, diante do 
problema detectado.
Como dissemos, nem sempre há 
ruídos quando a caixa de direção 
está com defeito, mas eles tam-
bém estão entre as possibilida-
des e acontecem durante as ma-
nobras. Principalmente quando 
você esterça o pneu até o fim para 
um dos lados. Mas assim como a 
folga, vale destacar que barulhos 
estranhos também podem vir de 
componentes do sistema de dire-
ção que são conectados à caixa. 
Mais uma vez, é a análise de um 
mecânico especializado que irá 
detectar a causa certa.

Ela garante segurança e conforto

Componente



Um dos princípios básicos da cai-
xa de direção, especialmente as 
hidráulicas e as elétricas, é faci-
litar o trabalho do motorista per-
mitindo que ele manobre sem fa-
zer muita força. Se for detectada 
essa dificuldade no carro, o pro-
blema também pode ser causado 
por uma falha na caixa de dire-
ção. Em resumo: se está fazendo 
muita força para manobrar, leve o 
carro ao mecânico.
Para finalizar, um defeito que 
também é indício de problema 
na caixa de direção é a vibração 
do volante, principalmente em 

velocidades baixas. Mas como já 
dissemos em outros problemas, 
os componentes de direção são 
interligados e se conectam aos 
pneus formando um conjunto só. 
Por isso, as vibrações podem ter 
outras causas, como falta de ali-
nhamento e balanceamento ou 
problemas nos eixos ou nas pe-
ças da suspensão. Só o diagnósti-
co do mecânico irá identificar.
A melhor forma para não che-
gar a esse estágio de problemas 
no funcionamento é sempre a 
prevenção. No caso da caixa de 
direção hidráulica, o condutor 
deve ter alguns cuidados ao di-
rigir, como não encostar o pneu 
no meio-fio ou na calçada e não 
forçar o volante quando sentir 
que o giro terminou. Cada movi-
mento que exponha o sistema a 
um esforço desnecessário pode 
afetar a caixa de direção. Da 

mesma forma, é sempre bom 
ter os pneus alinhados, para 
não forçar o sistema.
A verificação da existência de va-
zamentos pode ser feita abrindo o 
capô durante um abastecimento 
no posto para checar visualmen-
te. Em caso de dúvida, o frentista 
pode ajudar. Se o óleo precisar 
de troca, alguns postos têm área 
para isso e o serviço é relativa-
mente rápido. Sempre lembran-
do: é melhor gastar com a troca 
do óleo do que com a substituição 
de uma caixa inteira.
Para a direção elétrica, os dois 
principais cuidados necessários 
são em relação a eventuais curto-
-circuitos no motor ou problemas 
com os sensores. Mas como todo 
sistema elétrico, esse componen-
te é mais durável e fácil de manter 
que o hidráulico, já que não exige 
preocupação com fluidos.   



A Harley-Davidson apresentou globalmen-
te, na última semana de janeiro, a sua 
linha 2022 de motocicletas. Como desta-

ques da empresa para o mercado brasileiro, os 
modelos Low Rider S e a nova CVO Road Glide 
Limited, modelo topo de linha que tem preço 
sugerido de R$ 246.700,00. Os dois produtos 
começam a ser vendidos no País ainda no pri-
meiro trimestre deste ano. 
O novo modelo Low Rider S tem como prin-
cipal novidade o motor V-Twin Milwaukee-
-Eight 117. Com refrigeração a óleo/ar, ele 
tem 1.923 cilindradas, torque de 17,1kgf.m a 
3.500 rpm e 105 hp de potência a 5.020 rpm. 
O propulsor tem 5% a mais de torque do que 
o anterior, o Milwaukee-Eight 114, que equi-
pava a Low Rider S 2021. 
A motocicleta também traz nova combinação 
de conta-giros analógico e velocímetro digital, 
montados no guidão, que substituem os ins-
trumentos do console do tanque de combus-
tível, como era visto nos modelos Low Rider 
S anteriores. “A localização no guidão coloca 
o medidor mais próximo da linha de visão do 

Linha 2022 da Harley-Davidson chegou 
com dois modelos que a empresa 
destaca como especiais para o Brasil: 
Low Rider S e CVO Road Glide Limited

Novas motos da

Harley-Davidson
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piloto”, diz a Harley-Davidson. O 
farol e a lanterna do modelo são 
de LED.
Em relação à pilotagem, o mono-
-amortecedor traseiro mais alto 
garante, segundo a Harley-Davi-
dson, mais conforto na condução 
e um grau a mais de ângulo de 
inclinação, comparando com o 
modelo anterior. A fábrica afirma 
que isso proporciona maior dis-
tância do solo e agilidade para o 
piloto em curvas acentuadas. Ou-
tro recurso é um ajuste hidráu-
lico sob o assento que adapta o 
desempenho da suspensão de 
acordo com a carga total da moto 
e as condições da estrada. 
A fábrica também destaca que 
“um garfo invertido de 43 mm 
com tecnologia interna de car-
tucho único deixa mais rígida a 
dianteira, o que se traduz em um 
passeio mais responsivo e me-
lhor desempenho de frenagem 
e dirigibilidade”. Por fim, a Low 
Rider S traz carenagem desen-
volvida para enfrentar velocida-
des mais elevadas, emoldurando 

Vivid Black 1 tom 2 tons Cor customizada

Fat Bob 113.300,00 115.750,00

Fat Boy 119.100,00 121.500,00 123.200,00

Sport Glide 112.900,00 115.100,00

Breakout 114.700,00 117.150,00

Heritage Classic 116.900,00 119.350,00 121.000,00

Low Rider S 104.100,00 106.300,00

Road King Special 130.400,00 133.100,00 141.550,00

Street Glide Special 146.900,00 150.050,00 152.350,00 159.400,00

Road Glide Special 149.900,00 153.050,00 155.350,00 162.400,00

Road Glide Limited 156.700,00 160.500,00 162.950,00 169.200,00

Ultra Limited 158.200,00 162.000,00 164.450,00 170.700,00

Road Glide Limited CVO 246.700,00

Gama completa - modelos e preços (R$)

o farol e diminuindo o impacto do 
vento no piloto.
Já a CVO Road Glide Limited, 
segundo a fábrica, “oferece luxo 
e conforto para longas viagens, 
um estilo incrível e ótimo de-
sempenho”. Dentre os recursos 
que a motocicleta traz, podemos 
destacar o sistema de info-en-
tretenimento “Boom! Box GTS” 
de alto desempenho, o controle 
de tração aprimorado para cur-
vas (C-TCS), o controle de des-
lizamento de torque e arrasto 
(DSCS), o controle de retenção 

do veículo (VHC), o sistema de 
monitoramento da pressão dos 
pneus (TPMS), assentos e ma-
noplas aquecidos e carenagem 
com ventilação projetada para 
limitar o impacto do vento no 
capacete do piloto.
Um detalhe interessante do siste-
ma de áudio é um fone de ouvido 
para capacete que se conecta via 
Bluetooth. Ele possui o protocolo 
Mesh Intercom Network, que pode 
se conectar com até 16 passagei-
ros no modo privado em uma faixa 
de até 8 quilômetros.    





Quadriciclo para crianças da 
Shineray tem o mesmo preço 
de uma moto para adultos, mas 
foi projetado para trazer muita 
diversão para os pequenos

Devido aos valores altos dos 
veículos no Brasil, de for-
ma geral, não é comum 

encontrar em nosso país crian-
ças usando sofisticadas motos e 
quadriciclos especialmente pro-
jetados para o público infantil, 
a exemplo do que acontece nos 
Estados Unidos. Mas felizmente, 
apesar da diferença de preços, 
temos por aqui alguns exempla-
res bem interessantes. 
Um deles é o Shineray Mini ATV (a 
sigla vem de All-Terrain Vehicle, 
ou “veículo para todos os terre-
nos”). Totalmente elétrico, ele é 
feito para os pequenos mas per-
mite brincadeiras que os adultos 
gostam muito: segundo a fabri-
cante, foi projetado para se com-
portar como um legítimo off road 
e “uma das prioridades no desen-

Para os pequenos 
aventureiros

Shineray Mini ATV
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volvimento foi garantir condições 
de segurança e estabilidade ade-
quadas aos motoristas mirins”.
O modelo tem suspensão ajusta-
da para levar pilotos a partir dos 
quatro anos e pneus de seis po-
legadas. Seu peso é 61 kg e tem 
capacidade de carga de até 100 
kg - ou seja, leva uma criança 
com até 39 kg. A velocidade máxi-
ma é de 25 km por hora e o tem-
po para recarga total da bateria é 
de quatro a seis horas. De acordo 
com a fabricante, com a bateria 
totalmente carregada o veículo é 
capaz de rodar até 30 km. 
O Mini ATV está disponível nas co-
res azul, rosa, verde, vermelho e 
preto e conta também com uma 
versão grafitada. Um indicador 
em LED mostra o uso da bateria e 

ele tem luz frontal, estrutura em 
aço e motor com 500 W de potên-
cia - algo como pouco mais de 
0,67 cv. A transmissão tem mar-
cha para frente, neutro e ré. O 
preço, de acordo com a Shineray, 
é a partir de R$ 5.790,00.
Para quem pouco ouviu falar da 
Shineray, vale a informação de 
que ela é uma marca chinesa que 
há mais de 15 anos atua no Bra-
sil. Esse tempo de permanência, 
no entanto, ainda não foi capaz de 
diminuir a alta concentração do 
mercado em apenas duas mar-
cas. De acordo com a Federação 
Nacional da Distribuição de Veí-
culos Automotores (Fenabrave), a 
Honda teve 76,29% das vendas de 
motocicletas no ano passado. Já 
a Yamaha ficou com 17,43%. 

A Shineray, por sua vez, emplacou 
o terceiro lugar com 1,19%. Mas é 
fato que a empresa tem investido 
e apostado no seu crescimento 
no Brasil (o que é ótimo para os 
consumidores, que têm mais uma 
opção), inclusive com a constru-
ção de uma fábrica perto de Reci-
fe, capital de Pernambuco. “A pri-
meira da marca fora do continente 
asiático”, ressalta a empresa.

Saiba mais sobre os ATVs
O modelo de brinquedo da 
Shineray, sobre o qual falamos 
nessa matéria, é representan-
te de uma categoria que no 
mundo dos adultos tem várias 
utilidades. Você já deve ter vis-
to os ATVs, também chamados 
de quadriciclos, rodando prin-
cipalmente em praias. Mas 
eles podem ser encontrados 
em vários outros ambientes. 
São úteis, por exemplo, em fa-
zendas, sítios e têm desenvol-
tura para uso em resgates nas 
enchentes. Além disso, exis-
tem competições de off road (o 
Rali Dakar, por exemplo) onde 
existem disputas específicas 
para pilotos de ATVs.
Em relação a esse tipo de 
uso, mais versátil e em ter-
renos em más condições, 
os ATVs estão próximos 
dos UTVs (o termo de vem 
de Utility Vehicle) veículos 
maiores e com capacida-
de de acomodar até quatro 
passageiros mais um espa-
ço para carga. Geralmente 
os UTVs são usados   para 
transportar equipamentos 
e suprimentos para locais 
onde nem um caminhão 
conseguiria ir por causa das 
condições do terreno.   
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Claudio Araujo 
claudioaraujo@secrel.com.br 

www.exitotreinamento.com.br

Já está mais do que repetitivo 
ouvirmos que estamos vi-
venciando um “novo normal”. 

Isso é uma referência ao fato de 
que, com a chegada da Covid-19, 
os valores, processos e hábitos 
de consumidores e fornecedores 
passaram por grandes transfor-
mações. Essas mudanças evo-
luíram nesses últimos dois anos 
e até o momento ainda estamos 
sentindo seus efeitos. Por isso, o 
ano de 2021 foi marcado pelos re-
flexos econômicos da pandemia, 
trazendo alguns fatores positivos 
e outros negativos para os resul-
tados das empresas do segmento 
de reparação automotiva.
Com base em monitoramento do 
setor por meio do Power BI (Bu-
siness Inteligence), do “Progra-
ma - O Segredo das Oficinas Lu-
crativas”, eu gostaria de destacar 
três elementos importantes para 
que você, empresário ou gestor, 
possa refletir e também levar 
em consideração no seu planeja-
mento para o ano de 2022.
O primeiro ponto está ligado ao 
considerável crescimento do fa-
turamento da maioria das empre-
sas, fator que não está associado 
ao aumento do mercado consumi-
dor ou devido a inovações de pro-
dutos e serviços. Este crescimen-
to está, na verdade, diretamente 
relacionado ao elevado índice de 
inflação e seu impacto no setor de 
autopeças. Em nosso Painel SOL 

(Segredo das Oficinas Lucrativas), 
o acompanhamento dos dados 
obtidos até novembro de 2021, do 
segmento de linha leve automoti-
va, mostrou uma média de 10% de 
crescimento no faturamento. Já 
na linha pesada, no mesmo perí-
odo, o índice foi de 23,6%.
O segundo ponto de reflexão está 
diretamente ligado ao primeiro. 
Enquanto os faturamentos das 
empresas apontam crescimen-
to, o número de atendimentos a 
clientes entrou em rota de que-
da, demonstrando que, na ver-
dade, 2021 foi um ano de menor 
potencial de consumo que 2020. 
Em números, a diminuição de de-
manda obtida no Painel SOL foi 
de 18,14% para o segmento de 
linha leve e de 8,37% para a linha 
pesada. Portanto, devemos pen-
sar em 2022 com cautela, pois os 
reflexos da inflação no bolso dos 
consumidores será motivo de re-
dução do consumo, este ano.
O terceiro ponto é que nessa gan-
gorra formada por crescimento de 
faturamento x queda de deman-
da, as empresas em 2021 tive-
ram crescimento de lucratividade, 
resultando em um cenário que 
pode iludir muito os empresários 
e gestores. Seguindo com os da-
dos do Painel SOL, a lucratividade 
do segmento de linha leve saiu de 
12,3% em 2020 para 18,09% em 
2021, e no segmento de linha pe-
sada a mudança foi de 13,32%, em 

2020, para 18,37% em 2021.
O herói desta equação positiva 
não foi o mercado e sim, nova-
mente, a inflação. Com os au-
mentos nos preços dos produtos, 
os custos operacionais das em-
presas foram reduzidos em apro-
ximadamente 3 pontos percentu-
ais, elevando, assim, os lucros. É 
importante ressaltar que existe 
uma grande diferença entre ga-
nhar lucratividade pelo cenário 
inflacionário e ganhar lucrativi-
dade por eficiência estratégica 
de gestão. Essa diferença está no 
ambiente futuro, ou seja, enquan-
to a eficiência consolida ganhos, 
a inflação fragiliza o mercado e 
provoca feridas perigosas.
Quero destacar que, mesmo com 
as ponderações descritas acima, 
o segmento de reparação auto-
motiva tem um potencial fantásti-
co e quando as empresas passam 
a introduzir GESTÃO em suas ad-
ministrações, os frutos brotam 
de forma rápida nos seus caixas. 
Muito me incomoda quando vejo 
empresários lamentando pelas 
dificuldades sem perceber que o 
problema, normalmente, está da 
porta para dentro e não da porta 
para fora.
Desejo um 2022 próspero, sem 
esquecer da cautela. Vamos pisar 
no acelerador com a segurança 
de quem domina sua máquina.

Sucesso  .

Como foi o ano de 2021 
para sua empresa?
A inflação elevada trouxe mais lucratividade para o setor de 
autopeças em 2021, mas este não é o cenário ideal, porque os bons 
resultados devem vir através de melhorias na gestão 

Novo olhar
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O Delivery 11.180, caminhão 
médio da Volkswagen, pas-
sou a contar, desde janeiro 

deste ano, com a funcionalidade 
de controle de tração (ATC, da 
sigla em inglês para Automatic 
Traction Control). Através dele, 
sensores eletrônicos monitoram 
constantemente a trajetória do 
veículo para detectar uma po-
tencial redução na aderência dos 
pneus ao solo. Se isso acontece, o 
sistema ativa automaticamente os 
freios de roda e ajusta o torque do 
motor até que seja recuperado o 

Reunindo atributos como um tamanho que facilita seu uso em 
várias aplicações e capacidade off road, modelo da Volkswagen 
agora conta com um recurso muito encontrado em SUVs

atrito e o controle do movimento. 
Quando essa força adicional não 
é necessária, os pneus rodam na 
tração 4x2. De acordo com a fá-
brica, a roda livre na tração dian-
teira permite menor consumo de 
combustível e mais durabilidade 
do diferencial quando a tração 
4x4 está inativa. Esse é um re-
curso, vale ressaltar, encontra-
do em muitos SUVs do mercado. 
Como boa parte dos consumido-
res usa os modelos na cidade, o 
controle de tração economiza os 
componentes e o combustível, 

VW Delivery

UMA “PICAPE” AVANTAJADA

já que, tirando raras situações, 
nenhum deles precisa rodar em 
4x4 nos trechos urbanos.
Para a operação fora de estrada, 
o caminhão usa uma configura-
ção em que o eixo de tração dian-
teiro vem de projeto desenvolvido 
pela Volkswagen Caminhões em 
parceria com a Dana, com uma 
caixa de transferência Marmon 
Herrington com dupla velocida-
de. Segundo a montadora, esse 
recurso “confere ao veículo um 
desempenho otimizado em acli-
ves”. Ou seja, ele fica apto para 
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rodar com o mesmo comporta-
mento de um 4x2 na cidade, eco-
nomizando combustível, e anda 
com desenvoltura nas trilhas.
Os ângulos de ataque e saída do 
caminhão (outro atributo muito 
associado aos SUVS) são, respec-
tivamente, de 30° e cerca de 40°. 
A fábrica ressalta que o veículo 
tem plataforma de carga mais 
alta, também como uma configu-
ração para enfrentar condições 
mais difíceis. Ele tem compri-
mento de até 5.600 mm, suspen-
são dianteira e traseira reforça-
das e eixo traseiro com sistema 
de bloqueio no diferencial, para 
mais eficiência em terrenos aci-
dentados e de baixa aderência.

O Delivery 11.180 4x4 foi desenvol-
vido para permitir o uso como re-
boque e traz de série pneus de uso 
misto específicos (235/75 R17.5) 
para operações com tração inte-
gral. O peso bruto total é de 10,7 
toneladas e o motor Cummins ISF 
3.8 tem 175 cavalos de potência e 

torque máximo de 600 Nm. 
Por serem veículos tradicional-
mente mais altos e robustos, os 
caminhões não costumam ter 
recursos de off road típicos de pi-
capes, como o Delivery 11.180 4x4 
apresenta. Em publicações espe-
cializadas, encontramos até quem 
o definisse como um “jipe que leva 
até sete toneladas de peso”. 
O fato é que no mercado brasi-
leiro não existem muitos mode-
los com essa configuração. No 
lançamento do Delivery 11.180 
4x4, a Volkswagen informou que 
o seu modelo viria para ocupar 
a lacuna deixada pelo F-4000 
4x4, caminhão da Ford que saiu 
de linha quando a empresa, que 
decidiu encerrar as operações de 
manufatura no Brasil, fechou sua 
fábrica de veículos da linha pesa-
da. Não é à toa que a Volkswagen 
define seu produto como “o único 
de sua categoria”.
Em nossa busca por outras mon-
tadoras, além da Volkswagen que 
produzem ou comercializam ca-
minhões leves e médios no mer-
cado nacional, (Kia, Hyundai e 
Mercedes-Benz), de fato não en-
contramos um modelo da mesma 
categoria do Delivery 11.180 4x4 
que tivesse capacidade off road. 
No caso da Mercedes-Benz, ela 
tem o Atego 1726 4x4, mas ele, 
com peso bruto total de 17,1 tone-
ladas, faz parte de uma categoria 
superior, em termos de dimen-
sões e capacidade de carga.   
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Um caminhão, mesmo um 
modelo pequeno destina-
do a transporte de carga 

em trechos urbanos, tem cerca 
de 6,3 metros de comprimento 
e 2,2 metros de largura. Se for-
mos comparar com uma picape 
média, que está entre os veícu-
los de passeio com maior tama-
nho, a diferença é de cerca de 1 
metro - a mais para o caminhão, 
obviamente. Além disso, pelo 
tipo de uso e a necessidade de 
adaptação da estrutura a gran-
des esforços, caminhões têm 
várias peças de aço pontiagudas 
e de pouca deformação. 
Falamos isso tudo para desta-
car o fato de que o impacto de 
um veículo pequeno com um da 
linha pesada, mesmo este sen-
do das categorias mais compac-
tas, traz grandes riscos para os 
ocupantes do primeiro. Não são 
raros os casos traumáticos de 
pessoas esmagadas e até dego-
ladas por peças contundentes 
das carrocerias dos caminhões.
É por isso que os modelos de 
linha pesada precisam usar um 
dispositivo de segurança cha-

Visualizar um caminhão, principalmente à noite e em condições 
de pouca visibilidade, como chuva ou neblina, é essencial. Para 
ajudar nessa tarefa existem as faixas refletivas

mado faixa refletiva. De material 
adesivo e com capacidade de re-
fletir a luz dos farois de outros 
veículos, elas aumentam a visi-
bilidade dos caminhões para ou-
tros motoristas (principalmente 
à noite) e dão a eles ideia das di-
mensões, orientando em proce-
dimentos como ultrapassagens 
e distanciamento na estrada. 
Para se ter ideia da importância 
das faixas, um motorista conse-
gue visualizar um caminhão a 
200 metros de distância quan-
do este veículo está com elas. 
Na ausência do recurso, a dis-

tância cai para 20 metros. Por 
isso elas são obrigatórias para 
caminhões de pequeno, médio e 
grande porte. Se descumprir a 
exigência, o motorista ou a em-
presa responsável pelo veículo 
leva multa por infração conside-
rada grave. E existe até o risco 
de recolhimento do caminhão.
As películas precisam atender a 
uma série de especificações téc-
nicas em relação à capacidade de 
refletir a luz. Além disso, devem 
ter uma durabilidade que garanta 
desempenho satisfatório para um 
período de, no mínimo, 7 anos.   

Componente I
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2022 É O ANO DA ACUMULAÇÃO!

Ninguém, mas ninguém 
mesmo, em todo o Mundo 
poderia prever, ou ao me-

nos estimar que a Pandemia se 
estendesse por um período tão 
longo. Novas variantes que sur-
gem, impulsionam a corrida para 
vencer o vírus. Visto que há uma 
tendência ainda de que convive-
remos por um tempo com isso, 
precisamos nos preparar para o 
próximo ano. O que é mais do que 
desafiador, visto que já estamos 
em um limite físico e mental dian-
te de tanta restrição e privações. 
Diante disso, após muitas refle-
xões cheguei a conclusão que a 
única forma de superarmos isso, 
em definitivo, será acumulando! 
Sim, isso mesmo, acumular, e no 
sentido literal da palavra! Acu-
mule, o máximo que puder em 
três pontos essenciais no seu 
negócio: acumule funções den-
tro da sua empresa, acumule ri-
queza, e não menos importante, 
acumule experiências. 
Quando falo em acumular fun-
ções, digo para fazer isso com 
maestria, ou seja, ir para a li-
nha de frente, assim como fazia 
no início de sua empresa, nos 

tempos onde havia poucos co-
laboradores, e você empresário, 
fazia de “tudo um muito”.  Ao 
acumular novamente funções 
você passa a sentir onde estão 
os gargalos, onde está a inefi-
ciência do seu serviço e princi-
palmente, a relevância de cada 
atividade para o resultado ge-
ral. Ao acumular funções você 
sentirá na pele as dificuldades 
e literalmente colocará nova-
mente a cara á tapa! Os ameri-
canos chamam isso de “skin in 
the game”, ou em uma tradução 
direta, colocar a pele em jogo. 
O segundo ponto, e de elevada 
relevância para se manter no 
mercado é acumular riqueza! 
Digo gerar o máximo de caixa 
ao menor custo possível. Isso 
representa a diferença entre se 
manter aberto ou fechar as por-
tas no próximo ano! Por isso, não 
gaste, invista! Não só venda, mas 
também lucre! Apenas coloque 
seu dinheiro naquilo que tenha 
o menor risco de retorno! Faça 
valer o capital de sua empresa! 
Não é hora de por dinheiro onde 
não há resultado! Concentre seu 
dinheiro apenas naquilo que é 

essencialmente rentável e lhe 
traz o maior retorno! Assim verá 
seu dinheiro crescer, e sua ri-
queza aumentar!
O terceiro, e talvez o de maior va-
lor dentre todos é acumular expe-
riências nesses doze meses. Sim, 
acumule o máximo de vivência 
que puder nesse ano pois isso vai 
lhe tornar um empresário mais 
forte. Por isso teste, e muito! Co-
loque em pratica novas estraté-
gias, e meça o resultado! Se er-
rou, não há problema, afinal não 
se pode ter medo de errar, desde 
que aprenda com isso, corrija rá-
pido e siga para o próximo passo! 
Para isso terá de fazer coisas que 
nunca fez, mas isso te levará a 
caminhos que nunca seguiu, e a 
resultados que nunca teve! 
Ao acumular em nível máximo 
esses três pontos você chega-
rá ao final do ano pleno, com 
maior domínio do seu negócio, 
muito mais rico e muito mais 
experiente! E, faça uso disso 
sem dó! Comprometa-se com 
cada um desses pontos em um 
nível extremo e verá que irá 
prosperar como nunca!

Acumule! 

Esse conceito é tão simples quanto poderoso! Acumule!!

Novo mercado






