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Novidades interessantes

Nesta edição de Auto Revista Pernambuco os leitores poderão ver um bom resumo do cenário automotivo 
brasileiro e internacional. Temos, por exemplo, a nova versão do Mitsubishi Eclipse Cross. O SUV vem para 
brigar no segmento que, hoje, é um dos principais focos das montadoras do País. O modelo ganhou novo 
design e vem com muitos recursos de tecnologia, que nós detalhamos na matéria que é capa da edição.
Outra novidade que vale a pena conferir é o ID.Buzz, modelo que ganhou o apelido de nova Kombi, pelo visual 
retrô que remete à van histórica da Volkswagen e pela esperança da montadora de que seu projeto seja tão 
revolucionário quanto o da antecessora. Vindo apenas em versões elétricas, o ID.Buzz é uma das principais 
vitrines do investimento que a indústria alemã vem fazendo em alternativas de mobilidade sustentável.
E falando em transportes não poluentes, você já considerou a possibilidade ter uma moto elétrica? Nesta 
edição apresentamos a Shineray SHE S, modelo que permite rodar 150 km gastando menos de 4 reais com 
carga de bateria. Confira todas essas matérias e muito mais em nossa revista. Boa leitura!
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Dana garante reposição de peças para carros fora de linha

O ano de 2021 foi desafiador para a indústria de carros, com falta de 
matéria prima e componentes eletrônicos. Dentre as medidas tomadas 
pelas empresas para garantir lucratividade, vários veículos deixaram 
de ser fabricados. Acompanhando os movimentos e demandas do mer-
cado de reposição automotiva, a Dana, fabricante mundial de sistemas 
de transmissão e propulsão eletrificada, ressalta que garante a produ-
ção de componentes para os modelos. “Os carros saem de linha mas 
não saem das ruas, e os donos não precisam se sentir abandonados 
pois a demanda conta com um pujante mercado de reposição, onde atuamos com as marcas Spicer, Victor 
Reinz e Albarus”, diz a empresa.

Mahle amplia fábrica em Mogi Guaçu (SP)

A Mahle Filtros América do Sul inaugurou uma ampliação da sua fá-
brica que fica em Mogi Guaçu (SP). O espaço de 1.320 m2 vai produzir 
filtros de óleo spin-on, atendendo ao mercado pós-venda de reposição 
e montadoras. Para a ampliação, a Mahle investiu mais de R$ 10 mi-
lhões em novas máquinas e equipamentos. Segundo a empresa, os 
filtros de óleo spin-on são estrategicamente importantes, porque per-
mitem que ela ofereça ao mercado “um portfólio completo com filtros 
de ar, óleo e combustível e de cabine”.

Magneti Marelli lança sensores de desgaste de pastilhas

Item de segurança presente nos veículos premium, o sensor de desgaste de pas-
tilhas de freio chegou ao portfólio da Magneti Marelli. A marca lançou 59 códigos 
com aplicações para modelos da BMW. Localizado entre o material de atrito e a 
plaqueta das pastilhas, o sensor entra em contato com o disco de freios quando 
o seu desgaste atinge nível crítico, indicando que a vida útil está chegando ao 
fim por conta do consumo causado naturalmente pelas frenagens. Quando esse 
contato ocorre, uma luz de alerta é acionada no painel do carro, indicando que o 
componente precisa ser substituído.

Raul Cavalaro é o novo diretor da Mann+Hummel 

Raul Cavalaro, que estava como gerente de vendas da Mann+Hummel Estados 
Unidos, é o novo diretor de Vendas & Marketing da empresa no Brasil. Com isso, 
o executivo passou a ser responsável pelas marcas Mann-Filter e Wix Filters para 
o mercado de reposição. Ele substituiu Fábio Moura, que assumiu a posição de 
diretor geral da Mann+Hummel Austrália. Como diretor de vendas, Cavalaro se re-
portará a Bert Kempeneers, gerente geral & VP de Operações da América do Sul.
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Schaeffler publica Relatório de Sustentabilidade 2021

O Grupo Schaeffler informa que tem como foco obter uma base de neutralidade 
na emissão de carbono  a partir de 2040. A empresa tem adaptado toda a 
geração de energia das unidades de produção da Europa a partir de fontes 
renováveis desde 2021 e espera alcançar uma economia total de cerca de 
47 gigawatts-hora a partir de 2022. “Isso equivale aproximadamente à 
necessidade anual de eletricidade de 15 mil residências de duas pessoas na 
Alemanha”, diz Corinna Schittenhelm, diretora global de Recursos Humanos. 

Monroe lança novas linhas de amortecedores

A Monroe Amortecedores e a Monroe Axios, marcas pertencentes à DRiV, 
lançaram amortecedores para veículos leves e pesados. Os produtos aten-
dem veículos BMW, Fiat, Honda e Volkswagen. “A Monroe Amortecedores 
e a Monroe Axios têm como objetivo aumentar a participação das marcas 
na frota circulante atual, pensando no consumidor final, nos reparadores 
e varejistas”, afirma Ivan Furuya, Head of Sales and Marketing.

Produção de motocicletas em alta

O Polo Industrial de Manaus totalizou 327.139 unidades fabricadas no 
primeiro trimestre, um crescimento de 37,8% na comparação com os 
três primeiros meses de 2021 (237.401 mil motocicletas). De acordo 
com levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Moto-
cicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), 
em março foram fabricadas 136.350 motocicletas, alta de 27,4% em 
relação a fevereiro e de 8,4% na comparação com o mesmo mês de 
2021. Na avaliação do presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, a 
demanda por motocicletas permanece aquecida e a Abraciclo mantém 
a perspectiva de fabricar 1.290.000 motocicletas em 2022, volume que 
representa aumento de 7,9% na comparação com o ano passado.  

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 com-
patíveis com a montadora, modelo e ano. Por isso, as características do veículo devem ser sempre leva-
das em consideração na hora de procurar por produtos adequados. www.buscanarede.com.br
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Checklist para 
reparadores

A Cobreq, marca da 
multinacional TMD 
Friction, criou um 
checklist para faci-
litar o diagnóstico 
do sistema de freios. 

Verificar dutos, conexões hidráulicas, válvu-
las, cilindros e a central do ABS são alguns 
dos pontos indicados. Checar fluido, efetuar 
limpeza, lubrificação e regulagem dos com-
ponentes do comando do freio de estaciona-
mento (incluindo molas, pinos, reguladores 
auto ajustáveis, servofreio e luzes indicativas 
no painel de instrumentos) também fazem 
parte do conjunto de procedimentos. A ín-
tegra do checklist está disponível no ende-
reço tmdcobreq.com.br/wp-content/uploa-
ds/2022/04/Check_list_cobreq.pdf

Wega 
patrocina 
piloto na 
Copa Truck 
2022

A Wega Motors 
Brasil, fábrica de 

produtos para reparação automotiva nas linhas leve 
e pesada, patrocina o piloto Raphael Abbate, da Copa 
Truck, competição de caminhões preparados para 
corrida. “É um orgulho para a Wega estar patrocinan-
do essa categoria do automobilismo e poder fortale-
cer a marca no segmento de linha pesada”, afirma o 
diretor da empresa, Cesar Costa. 

SABÓ completa 80 anos 
 
A SABÓ completou no dia 22 de abril, seu octogésimo aniversário com 
muito orgulho. Fundada em 1942 pelo imigrante húngaro José Sabó, 
empresa segue 100% brasileira e com investimentos constantes em 
tecnologia, desenvolvimento e processos inovadores.  
Especializada na fabricação de juntas, retentores e sistemas integra-
dos de vedação, a SABÓ atualmente possui duas unidades fabris: uma 
na capital, no bairro da Lapa, em São Paulo e outra na cidade de Mogi 
Mirim, no interior paulista. É uma das primeiras empresas do segmen-
to de autopeças a ter investido em iniciativas da indústria 4.0 e práticas 
alinhadas com pilares do ESG (meio ambiente, social e governança), 
tão destacadas hoje no mercado. 
Como parte das ações comemorativas pelos 80 anos, a SABÓ decorou 
seus ambientes, iniciou celebrações com um evento marcado por um 

almoço especial em que apresentou para seus colaboradores o caminhão participante da Copa Truck em 
suas fábricas para conhecerem de perto o veículo que leva o nome da empresa em uma das principais com-
petições automobilísticas do Brasil. “Estamos muito felizes de estar iniciando mais uma década de muito 
sucesso para a SABÓ”, declara Ricardo Avila, Diretor de Operações da empresa. 
A empresa preparou também um novo vídeo institucional onde conta um pouco dos 80 anos bem vividos pela 
empresa. Para assistir, só acessar o canal oficial da SABÓ no Youtube.
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DRiV tem nova gerente 
regional de vendas

A Monroe Amorte-
cedores e a Monroe 
Axios, duas das prin-
cipais marcas da DRiV, 
anunciaram a che-
gada da sua nova ge-
rente regional de ven-
das, Simone Binotto. A 
executiva comandará 
o desenvolvimento dos 
canais de vendas para 

o mercado de reposição das regiões Sudeste, 
Centro Oeste, Norte e Nordeste, reportando-se 
diretamente a Ivan Furuya, Head of Sales and 
Marketing. A executiva é graduada em Ad-
ministração de Empresas e Negócios e tem 
MBA em Gestão Comercial pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). 

Sampel no topo do 
pódio em Interlagos

Na primeira etapa do 
TCR South América, 
realizada no dia 1o de 
maio no Autódromo 
de Interlagos, o car-
ro vencedor da corri-
da tinha estampado 
em sua carenagem o 
logotipo da Sampel, 
fabricante de compo-
nentes de suspensão. 
A corrida teve forma-
to Endurance racing 
– com dois competidores em cada automóvel. De 
acordo com a empresa, um dos fatores para o bom 
desempenho nas curvas foi o sistema de suspensão, 
a sua especialidade.

NGK investe R$ 2 milhões em nova usina solar

A NGK, multinacional japonesa especialista em sistemas de ignição, anunciou um investimento de R$ 2 
milhões para instalação de nova usina de energia solar dentro de sua fábrica em Mogi das Cruzes (SP). A 
iniciativa vai aumentar a geração de energia da unidade em 36%. O projeto está alinhado com o Ecovison 
2030, programa global da empresa que estabelece metas para contribuir no esforço mundial em relação 
às mudanças climáticas, expandir a fabricação de produtos ambientalmente amigáveis, conservar recur-
sos hídricos e fazer o gerenciamento de resíduos. 

Empresa mundial do mercado de reposição 
chega ao Brasil

Com mais de 5.700 pontos de venda em 49 países, a Point S, franquia 
multimarcas de serviços de manutenção automotiva e vendas de pneus, 
assinou contrato com a ATO, empresa cujos acionistas são dois grandes 
nomes do segmento automotivo: os grupos ADTSA e Orletti. Como repre-
sentante exclusiva da Point S no Brasil, a ATO tem como objetivo desen-
volver uma rede de mais de 200 lojas nos próximos 5 anos. 



Novidades da Volda para o 
mercado de autopeças

A Volda está em constante expansão de produtos e um dos 
seus objetivos é lançar 350 novos itens até o final do ano. No 
início de 2022, já ocorreram 24 lançamentos só de juntas ho-
mocinéticas, aumentando o portfólio da marca para modelos 
de veículos recentes de montadoras chinesas, coreanas e ja-
ponesas. Entre os destaques desses estão os lançamentos 
das juntas homocinéticas para as linhas dos modelos Peugeot 
3008, Citroen C4 e Kia Soul, além de veículos das montadoras 
CAOA Chery (Tiggo e Cielo); Hyundai (Veloster); Nissan (Kicks, 
Sentra e Versa) e Toyota (Corolla e Yaris). A empresa ainda in-
vestiu nas embalagens de seus produtos, que agora trazem 
um QR code para acesso ao seu catálogo digital. Outra novida-
de nas embalagens é a inclusão de travas de fecho no fundo da 
caixa, a fim de evitar avarias nas peças durante o transporte.
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De acordo com os principais 
resultados da fiscalização em 
estradas da Polícia Rodoviá-

ria Federal (PRF) em 2021, a falta 
de uso de cinto de segurança foi a 
segunda maior infração cometida 
pelos motoristas e passageiros. 
Andar sem o acessório só perdeu 
para ultrapassagem indevida, con-
siderando as quatro que foram des-
tacadas pela instituição (as outras 
duas foram dirigir após ingestão de 
álcool e trafegar sem capacete).
A Sociedade Brasileira de Trauma 
Ortopédico (TRAUMA) classifica o 
cinto como algo essencial não só 
para salvar vidas, mas também para 
evitar danos irreversíveis que irão 
prejudicar as pessoas pelo resto da 
vida. “O cinto de segurança contribui 
para reduzir os riscos de ferimentos 
na cabeça, no rosto, no pescoço e na 
coluna”, informa a entidade. 
“Em uma batida, um corpo sol-
to em um automóvel mantém a 
mesma velocidade que estava até 
encontrar uma barreira”. afirma o 
presidente da TRAUMA, Vincenzo 
Giordano Neto. Sem o cinto, se o 
carro sofrer acidente a 60 km por 
hora, essa será a velocidade com 
que a pessoa atinge o pára-brisa. 
A situação fica ainda pior na es-
trada, onde em alguns casos o li-
mite de velocidade é maior, entre 
100 e 120 km por hora. “Um im-
pacto nessas proporções, se não 

Mesmo em vigor há 25 anos, a obrigatoriedade 
do uso de cinto de segurança ainda é muito 
ignorada. Veja a importância do acessório e 
dos assentos especiais para crianças

resultar em óbito, deixa sequelas 
permanentes”, ressalta o médico.
Dos equipamentos de segurança 
passiva (aquela que não envolve 
recursos eletrônicos do carro, 
como sensores que detectam 
obstáculos à frente e diminuem a 
velocidade do veículo para evitar 
uma batida, por exemplo), o cinto 
de segurança e a cadeirinha para 
crianças são os mais acessíveis 
e fáceis de usar. Mas de acordo 
com a TRAUMA, a população ain-
da precisa se conscientizar mais 
da importância deles. E olha que 
o cinto de segurança, pelo me-
nos, não é novo. A sua obrigato-
riedade foi oficializada pela lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997. 
Um dos detalhes que não rece-
bem a devida atenção, segundo 
a TRAUMA, é o risco que correm 
os passageiros do banco de trás, 
quando não usam o cinto. “As 
pessoas têm a falsa sensação de 
segurança que o banco traseiro 
proporciona, porque imaginam 
que estão protegidas pelos ban-
cos dianteiros e estão longe do 
para-brisa. Porém, a força que 
o corpo recebe em uma batida é 
algo em torno de 35 vezes o seu 
peso. Com um impacto tão gran-
de, não há banco que possa pará-
-lo e o que acontece é o passa-
geiro de trás esmagando quem 
está na frente e se lesionando de 

forma grave”, explica Vincenzo.
Sobre o transporte de crianças, as 
definições foram atualizadas em 
abril do ano passado. O bebê con-
forto deve ser usado por crianças 
até um ano de idade ou peso de 
até 13 kg. A  cadeirinha, para idade 
entre um e quatro anos com peso 
entre 9 a 18 kg. E por último há o 
assento de elevação, para idade 
superior a quatro anos e inferior 
ou igual a sete anos e meio, ou 
crianças com até 1,45 m de altura 
e peso entre 15 e 36 kg.
Segundo a TRAUMA, esses dis-
positivos reduzem em até 71% a 
chance de morte de uma criança 
em caso de acidente de trânsito. 
E vale ressaltar que a tentativa de 
usar só o cinto, ao invés da cadeiri-
nha ou do assento, no caso dos pe-
quenos, não traz segurança. “Ape-
nas o cinto, sem a cadeirinha, pode 
enforcar a criança, uma vez que o 
dispositivo tem quatro pontos de 
retenção – contra dois ou três dos 
cintos dos veículos”, diz a TRAUMA.
Por fim, Vincenzo salienta que 
é importante lembrar que nem 
sempre os acidentes com veí-
culos são colisões frontais. “No 
caso de batidas laterais e capo-
tamentos, o cinto de segurança 
também protege os ocupantes de 
serem arremessados em direção 
a alguma parte do carro ou até 
mesmo para fora”.   

Sempre é bom lembrar

Segurança





Produzida na fábrica da HPE 
Automotores da Mitsubishi 
em Catalão (Goiás), a linha 

Eclipse Cross 2023 tem como 
principal mudança o design 
externo renovado. Começando 
pela traseira, ela foi redesenha-
da e teve ganho de 14% na área 
do porta-malas, em relação à 
versão anterior. As lanternas 
são de LED. O skidplate (peça 
colocada na parte de baixo para 
proteger os componentes de 
impactos contra o solo) inte-
grado é de série e pode vir em 
preto ou na cor da carroceria, de 

SUV de luxo da Mitsubishi passou por 
modificações na aparência, ganhou 
espaço no porta-malas e vem com muitas 
tecnologias de conforto e segurança

NOVO DESIGN

Eclipse Cross

acordo com a versão. 
As laterais também mudaram e 
agora trazem molduras logo abai-
xo das portas pintadas na cor do 
veículo. A parte dianteira ganhou 
desenho novo para as luzes de ne-
blina, que são em LED nas versões 
HPE, HPE-S e HPE-S S-AWC. Na 
versão de entrada GLS, os faróis 
halógenos também foram rede-
senhados, com o DRL (luz diurna) 
ficando na parte superior.
No interior, a versão 2023 do 
Eclipse Cross ganhou aumento 
na opção de cores do couro que 
reveste bancos, acabamentos de 

porta e porta-objetos entre os 
bancos da frente. Além do preto 
tradicional, agora os clientes po-
dem escolher também o cinza. 
Nas versões topo de linha (HPE-
-S, S-AWC e HPE), os bancos 
dianteiros contam com ajuste 
elétrico e sistema de aquecimen-
to. Já os bancos traseiros são 
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reclináveis com oito níveis de in-
clinação do encosto (16º a 32º). 
O sistema de ar condicionado é 
Dual Zone (motorista e passa-
geiro do banco da frente regulam 
individualmente a temperatura 
de cada lado). 
O modelo traz, dentre os recur-
sos principais, sistema Keyless 

de partida (permite abrir e fe-
char o veículo pela aproximação 
da chave, que pode até estar no 
bolso), sistema de freio de esta-
cionamento eletrônico (substitui-
ção da tradicional alavanca por 
um botão que aciona ou desliga 
os freios) e Auto Hold, que segura 
o carro em subidas ou descidas. 

A central multimídia é da mar-
ca JBL (uma das melhores do 
mercado de aúdio), com tela de 
7 polegadas e as tecnologias An-
droid Auto e Apple Car Play para 
conectividade com smartphones.
Em todas as versões, o Eclipse 
Cross 2023 conta com motor tur-
bo 1.5 litro de dupla injeção, 165 
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cv de potência e 25,5 kgf.m de 
torque. Segundo a Mitsubishi, “o 
propulsor entrega o torque má-
ximo em baixas faixas de giro, 
proporcionando mais eficiência 
energética e desempenho e me-
nor consumo de combustível”. A 
transmissão é CVT com sistema 
que se adapta ao modo de dirigir 
de cada motorista e tem tecnolo-
gia que simula oito velocidades 
para trocas de marcha manuais.
A versão topo de linha conta com 
o Super All-Wheel Control (S-
-AWC), um sistema de controle 
dinâmico integrado à tração 4x4. 
Com um acoplamento eletromag-
nético, o sistema controla automa-
ticamente a distribuição de torque 
entre os eixos dianteiro e traseiro. 
O motorista pode optar por três 
modos de condução: Auto, Snow 
(neve) ou Gravel (cascalho).
O pacote de equipamentos de 
segurança inclui TPMS (sensor 
de pressão dos pneus), senso-
res de chuva e de luz, sistemas 
de freios ABS com BAS (Brake 
Assist System, aumenta a pres-
são para ter mais eficiência na 
frenagem), controles de tração e 

estabilidade, câmera de ré, além 
de sensores de obstáculos dian-
teiros e traseiros e os recursos 
FCM, ACC, LDW, BSW, RCTA, 
AHB e UMS. Segue a explicação 
para todas as siglas.

FCM (Foward 
Collision Mitigation) 
Sistema de frenagem autônoma 
que ajuda a prevenir colisões 
frontais identificando veículos 
ou pedestres por meio de 
câmeras e radar.

ACC (Adaptative 
Cruise Control)
Piloto automático adaptativo que 
diminui e acompanha automati-
camente a velocidade do veículo 
à frente.

LDW (Lane 
Departure Warning) 
Aviso de saída de faixa de rola-
mento.

BSW (Blind Spot Warning)
Aviso sonoro e de luz nos espe-
lhos retrovisores indicando re-
gião de ponto cego.

RCTA (Rear Cross Traffic Alert)
Sistema de aviso de tráfego trasei-
ro que ajuda a evitar colisões ao 
sair de uma vaga em marcha à ré.

AHB (Auto High Beam)
Acionamento automático do farol 
alto (liga e desliga automatica-
mente para não ofuscar a visão 
de condutores na direção oposta).
UMS (Ultrasonic Misacceleration 
Mitigation System) – Sistema de 
prevenção de aceleração invo-
luntária que reduz a chance de 
atingir obstáculos a até quatro 
metros (na frente ou atrás do ve-
ículo) caso o motorista pressione 
o acelerador por engano. Funcio-
na com o carro parado ou a até 10 
km por hora.

Preços e versões
GLS R$ 186.990
HPE R$ 201.990
HPE-S R$ 221.990
HPE-S S-AWC R$ 232.990  

16 - Auto Revista Pernambuco





18 - Auto Revista Pernambuco

A picape Dodge Ram, que 
começou a ser importada 
para o Brasil em 2005, está 

com nova versão. A Ram 3500, 
segundo a empresa, vem em três 
opções: a Laramie, Laramie Ni-
ght Edition e Limited Longhorn. 
Ambas são equipadas com o 
motor Cummins turbo diesel de 
6,7 litros de seis cilindros em li-
nha que tem 377 cv de potência a 
2.800 rpm (12 cv a mais do que o 
da Ram 2500, versão anterior) e 
torque de 1.150 Nm a 1.700 rpm 
(superior em 65 Nm ao da Ram 
2500). O sistema de transmissão 
é automático com seis marchas. 
Por meio de comandos eletrôni-
cos no painel, o condutor escolhe 
entre os três modos de tração: 

Custando em torno de meio milhão de reais, a picape Dodge Ram 
promete conforto, tecnologia e espaço proporcionais ao seu preço

4x2, 4x4 ou 4x4 reduzida.
A 3500 é capaz de transportar 
uma carga de até 1.752 kg e rebo-
car até 9.021 kg. As capacidades 
cresceram em relação à Ram 
2500, que pode carregar 1.088 
kg e rebocar 7.861 kg. Quando 
equipada com pré-disposição de 
fábrica para reboque de trailer 
na caçamba, o compartimen-
to de carga tem capacidade de 
1.628 litros. Sem a preparação 
para trailer, a caçamba conta 
com duas gavetas laterais que 
podem ser trancadas e têm 122 
litros de volume cada. 
Em relação a itens de conforto, 
as versões Laramie Night Edition 
e Limited Longhorn têm estribo 
elétrico retrátil. A Limited Lon-

ghorn tem couro nos bancos, em 
parte do volante, na alavanca de 
câmbio, na cobertura e na por-
ção interior do painel, nas alças 
de acesso ao interior, no apoio 
dos braços, no painel superior 
das portas e no apoio dos braços 
central, que também serve como 
tampa do porta-objetos. Também 
há madeira, em diferentes tex-
turas, em partes do volante, nas 
faixas nas portas, no console cen-
tral e em detalhes do painel. 
Os recursos tecnológicos que a 
Ford destacou também se refe-
rem à versão Limited Longhorn. 
Ela vem com faróis de LED e di-
recionais (movimentam as luzes 
de acordo com o sentido do vo-
lante), espelho retrovisor digital, 

Luxo e tamanhoGG

Dodge Ram 3500
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controle de cruzeiro adaptativo 
com parada, alerta de colisão 
frontal com frenagem autônoma, 
assistente de permanência em 
faixa e sistema de som da Har-
man Kardon com 17 alto-falan-
tes e 1 subwoofer (na Laramie o 
áudio é da Alpine, com 10 alto-
-falantes e 1 subwoofer).
Todas as versões da Ram 3500 
contam com câmera 360° que 
ajuda nas manobras (a picape 
pode chegar a mais de 6 metros 
de comprimento), sensores de 
estacionamento dianteiros e tra-
seiros, câmera de caçamba (para 
monitorar cargas ou facilitar o 
acoplamento no trailer). Também 
é de série a central multimídia 
Uconnect com tela de 12 pole-
gadas, conexão sem fio para An-
droid Auto e Apple CarPlay para 
dois smartphones e cancelamen-
to ativo de ruídos externos.
Há aquecimento e ventilação dos 
assentos dianteiros (os laterais 
de trás também são aquecidos a 
partir da Laramie Night Edition) 
e aquecimento no volante. Os 
pedais possuem ajustes elétri-
cos com 10 posições e duas me-
mórias para o motorista. Com-
pletam a lista de equipamentos 
9 portas USB no console central 
(que também acomoda um note-
book de até 15 polegadas) e duas 
tomadas de 115V - mas no pa-
drão norte-americano.
Por fim, a nova Ram 3500 conta 
com dois compartimentos no as-
soalho da segunda fileira de ban-
cos (que podem ser removidos 
para facilitar a limpeza), outro 
abaixo do assento da segunda fi-
leira de bancos e uma plataforma 
que pode ser aberta para trans-
portar carga no interior da picape 
ou dar lugar a um colchão e apro-
veitar a largura de mais de dois 
metros do veículo.    

  Versões e preços
Laramie - R$ 484.990
Principais itens:
• Sistema multimídia Uconnect com tela de 12 polegadas
• Câmera 360°
• Câmera de caçamba
• Retrovisor eletrocrômico
• Som premium Alpine de 10 alto-falantes e 1 subwoofer
• Cancelamento ativo de ruído
• Estribos laterais de porta a porta (dão acessos extras à caçamba)
• Controle eletrônico de freio do reboque
• Faróis Full LED
• Comutação automática dos faróis
• Controle de velocidade de cruzeiro
• Monitoramento de pontos cegos
• Bancos em couro e alcântara
• Console central modular com 39 litros de volume
• Sobretapetes de borda elevada

Laramie Night Edition - R$ 509.990
Todos os itens os itens da anterior mais os seguintes:
• Retrovisor interno digital
• Som premium Harman Kardon de 17 alto-falantes e 1 subwoofer
• Estribos elétricos (se recolhem com as portas fechadas)
• Controle adaptativo de velocidade
• Alerta de colisão frontal com frenagem autônoma
• Sistema de permanência na faixa de rodagem
• Faróis e lanternas com máscara negra
• Para-choques e molduras dianteiras na cor da carroceria
• Grade, rodas e emblemas escuros
• Interior preto
• Cab lights (luzes na capota, logo acima do para-brisa)
• Bancos traseiros laterais aquecidos

Limited Longhorn - R$ 529.990
Todos os itens os itens da anterior (exceto acabamentos externos e 

internos escuros ou na cor da carroceria da Laramie Night Edition) 
mais os seguintes:

• Faróis Full LED Matrix (direcionais)
• Revestimento marrom e preto em couro 
• Acabamentos internos com madeira 
• Opção de pintura two-tone (Branco Pérola com Marrom Walnut)
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VW ID.Buzz

Símbolo de durabilidade de 
uma tecnologia e de um 
design antigos que dura-

ram décadas, a van Kombi, da 
Volkswagen, ganhou uma suces-
sora. É o ID.Buzz, batizado de 
“nova Kombi”, e que, se remete 
ao modelo anterior nas linhas ex-
ternas, mudou em praticamente 
todo o resto. Sai o motor a com-
bustão (que durante a maior par-
te de existência da velha Kombi 
foi o mesmo do Fusca, refrige-
rado a ar) e entra um sistema de 
propulsão elétrica. E a falta de 
segurança, que impediu a con-
tinuidade do modelo tradicional 
entre outras coisas pela inviabi-
lidade financeira de colocar air 
bags, deu lugar a recursos de 
condução semiautônoma.

MUITA TECNOLOGIA 
E VISUAL RETRÔ
Apelidada de “nova Kombi”, a van ID.Buzz 
chegou ao mercado apenas em versão elétrica. 
Volkswagen diz esperar que o modelo seja tão 
revolucionário quanto a antecessora



Auto Revista Pernambuco - 25

Disponível nas versões ID. Buzz 
e ID. Buzz Cargo, ela vai estar à 
venda na Europa em setembro 
deste ano. “Na década de 1950, 
a Kombi representava uma nova 
sensação de liberdade automo-
tiva, independência e grande 
emoção. O ID. Buzz carrega esse 
estilo de vida e o transfere para o 
nosso tempo: livre de emissões, 
sustentável, totalmente conecta-
do e agora pronto para o próximo 
grande capítulo, a direção autô-
noma. Com este carro, estamos 
reunindo os temas centrais da 
nossa estratégia ACCELERATE 
em um produto pela primeira 
vez”, diz Ralf Brandstätter, presi-
dente da Volkswagen.
As unidades a serem vendidas na 
Europa serão equipadas com uma 
bateria de 77 kWh. Ela fornece 
corrente para um motor elétrico 
de 204 cv localizado no eixo tra-
seiro. A potência de carga, utili-
zando corrente alternada (AC, a 
corrente elétrica similar à forne-
cida pelas tomadas das empresas 
de energia) é de 11 kW, levando 
de 2 a 3 horas para um carrega-
mento completo. De acordo com 
a Volkswagen, com uma tomada 
CCS, numa estação de carga rá-
pida de corrente contínua (DC), a 
potência de carga aumenta para 
até 170 kW. “Carregada dessa 
maneira, o nível da bateria sobe 
de 5% para 80% em cerca de 30 
minutos”, diz a montadora.
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A Volkswagen não informou um 
detalhe importantíssimo, em se 
tratando de carro elétrico: a au-
tonomia, ou seja, quanto o novo 
modelo vai rodar com uma carga 
completa na bateria. Procura-
mos essa informação em sites 
internacionais e achamos sem-
pre o mesmo valor de aproxima-
damente 250 milhas. Seria algo 
em torno de 400 km.
Como dissemos anteriormente, 
a nova Kombi vem com impor-
tantes contrapontos de seguran-
ça que a distanciam muito da ge-
ração pioneira da van. O ID. Buzz 
e o ID. Buzz Cargo trazem, por 
exemplo, o sistema de alerta lo-
cal ‘Car2X’, que utiliza sinais de 
outros veículos e da infraestru-
tura de transporte para detectar 
perigos em tempo real. Outros 
itens presentes são Front Assist 
e Lane Assist. Uma das funções 
disponíveis é o “Travel Assist 
com Swarm data”, que facilita 
a condução parcialmente autô-
noma em qualquer velocidade e 
faz mudança de faixa assistida 
na estrada. Outra novidade é a 
função de memória para esta-
cionamento autônomo em um 
ambiente salvo anteriormente.

Um detalhe que vale ressaltar é a 
semelhança, na estrutura, com a 
Kombi antiga em relação ao eixo 
dianteiro. O ID. Buzz, assim como 
a antecessora, não tem o motor 
na frente. “O time de design criou 
uma conexão direta com o veí-
culo clássico original: na Kombi 
T1 (primeira geração), você fica 
sentado praticamente em cima 
do eixo dianteiro – não há um ba-
lanço dianteiro. O ID. Buzz tem 
balanços incrivelmente curtos, 
garantindo tudo o que é impor-
tante para a segurança e tecno-
logia”, afirma a Volkswagen. Isso 

é ressaltado pela relação entre o 
comprimento de 4,71 m e a dis-
tância entre-eixos de 2,98 m.
Em relação ao espaço interno, 
os novos veículos não seguem a 
tradição da Kombi, que era capaz 
de levar razoavelmente bem até 9 
pessoas. As versões do ID. Buzz 
abrigam cinco pessoas e têm ba-
gageiro com até 1.121 litros de 
capacidade. Se a segunda fileira 
de bancos for rebatida, essa ca-
pacidade sobe para até 2.205 li-
tros. “Configurações com seis e 
sete lugares e distância entre ei-
xos maior virão em médio prazo”, 
promete a Volkswagen.
Outra coisa que a Volkswagen 
não revelou, além da autonomia, 
foi o preço. Em busca por sites 
europeus da montadora (como o 
da França, por exemplo), vimos 
que o ID.3 e o ID.4, modelos elé-
tricos que fazem parte da nova 
geração da empresa, estão na 
faixa de 40 mil euros. Ela, pro-
vavelmente, terá valores acima 
desse patamar. Por fim, como 
era de se esperar, em se tra-
tando de carros modernos e de 
alta tecnologia, não há qualquer 
menção sobre a disponibilidade 
da nova Kombi no Brasil.  





O que está por trás da tecnologia usada nas tintas 
automotivas? Confira detalhes sobre esses produtos, que 
precisam apresentar alta resistência e durar muitos anos

Componentes

28 - Auto Revista Pernambuco

Muito mais do que “uma mão de tinta”

De acordo com a multinacional alemã Basf, 
ela fornece tintas para praticamente todas as 
grandes montadoras - “cerca de 50% de todos 

os carros produzidos no mundo e aproximadamen-
te 75% dos produzidos na Europa têm alguma ca-
mada de tinta fornecida pela Basf”, diz a empresa. 
No Brasil, ela afirma que seus produtos estão nos 
modelos de marcas que estão entre as mais co-
nhecidas do mercado nacional, como Volkswagen, 
Stellantis, General Motors e BMW.
Com base nesse cacife da empresa, Auto Revista Per-
nambuco a procurou para saber curiosidades sobre 
as tintas automotivas e as principais diferenças que 
elas têm em relação às usadas em outros segmentos 
- como a construção civil, por exemplo. É fato que a pa-
rede interna de uma casa sofre muito menos exposição 
do que um automóvel, já que este último recebe por 
anos a fio uma grande carga de fatores como raios so-
lares, variações de temperatura, chuva e produtos quí-
micos usados em lavagens e polimentos. Na prática, 
então, como se dá o processo de pintura em um carro?
“Quando se fala em tinta automotiva, se fala em alta 
tecnologia. Trata-se de um produto muito sofistica-
do, onde poucas empresas no mundo têm capacida-
de de fornecer”. A afirmação é do diretor de tintas 
automotivas da Basf para a América do Sul, Marcos 
Fernandes. Ele explica que diferentemente de outras 
aplicações, nas quais uma ou duas demãos já são su-
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sistência que uma tinta automo-
tiva precisa apresentar, as cinco 
camadas sobrepostas, segundo 
Marcos, “têm uma espessura de 
aproximadamente um décimo 
de milímetro, ou seja, mais fi-
nas que um fio de cabelo”. E elas 
precisam suportar, por anos, to-
das as intempéries às quais o ve-
ículo é exposto diariamente (ra-
diação solar, batidas de pedras, 
chuva de granizo, excremento de 
pássaros, exposição a elementos 
ásperos, dentre outras). 
Diante desses desafios, os inves-
timentos em pesquisa e desen-
volvimento resultam em produtos 

ficientes para cobrir a superfície, 
um veículo tem sua carroceria 
pintada, usualmente, com 5 ca-
madas diferentes. 
Na primeira, a carroceria do ve-
ículo passa por um pré-trata-
mento por imersão para limpeza 
e preparação, para receber as 
camadas de tintas. A seguir, essa 
carroceria é imersa em um tan-
que para pintura em um proces-
so chamado “e-coat”. Nele, uma 
carga elétrica faz com que a tinta 
seja depositada uniformemen-
te na superfície. “Esta camada é 
muito importante, pois é ela que 
dá a proteção contra a oxidação 
(ferrugem)”, afirma Marcos.
O próximo passo é uma suces-
são de pinturas feitas com robôs 
na qual é aplicado o “primer” 
(lê-se “práimer”), que garante 
a proteção contra impactos (ba-
tidas de pedras, por exemplo) 
e prepara a superfície para as 
próximas etapas. Depois disso 
vem a camada base, que traz a 
cor e efeitos como o metálico e 
o perolizado. Por fim, o veículo 
recebe a última camada que é 
o verniz. É ele que dá o brilho 
e a proteção final da pintura. O 
verniz, vale ressaltar, é a cama-
da desgastada quando o carro 
passa por um polimento mais 
rigoroso como o cristalizado. 
Por isso, inclusive, que há limi-
tes para esse tipo de polimento. 
Para se ter ideia do nível de re-

pensados para aumentar a re-
sistência. Um exemplo é o verniz 
iGloss, da Basf. A tecnologia usa 
uma química que combina mate-
riais que apresentam muita elas-
ticidade com nanoclusters se-
melhantes a vidros que têm alta 
resistência a arranhões. Essa 
combinação permite que o iGloss 
repare pequenos arranhões por 
meio de “refluxo instantâneo”, 
no qual o verniz se recupera de 
pressões externas de forma aná-
loga às cerdas de uma escova. 
O processo permite que o verniz 
recupere até 90% da deformação 
causada por um arranhão.   
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Carro dos sonhos

O FOGUETE GIGANTE
Um SUV, com todas as características inerentes a veículos 
do seu segmento, como tamanho e peso avantajados, mas 
desempenho de superesportivo. Esse é o Maserati Grecale 

“Versatilidade, elegância, 
desempenho e inovação, 
garantindo desempenho, 

conforto e segurança, tudo ao 
mesmo tempo. Esses recursos são 
combinados com capacidade off 
road e prazer de condução”. Mon-
tadoras de veículos não economi-
zam nos elogios a seus produtos e 
nem sempre eles merecem tantos 
atributos positivos. Mas quando 
se trata de uma lenda do automo-
bilismo mundial como a italiana 
Maserati falando do seu novo SUV 
Grecale, a gente pode até concor-
dar com boa parte deles. 
Desenvolvido no Maserati Innova-
tion Lab, em Modena, e produzido 
na fábrica de Cassino, ambas ci-
dades italianas, o carro, segundo 
a empresa, vale como uma gama 

completa da marca, por ter muitas 
variações em termos de motores 
e recursos tecnológicos. Ele pode 
vir, por exemplo, com propulsor a 
combustão, duas opções híbridas 
e, dentro de um ano, terá disponí-
vel mais um sistema que o tornará 
o primeiro SUV totalmente elétri-
co da história da Maserati.
As versões disponíveis agora são 
o GT, movido por um motor híbri-
do de quatro cilindros capaz de 
fornecer 300 cv, o Modena, tam-
bém com motor híbrido de quatro 
cilindros e mais potência (330 cv), 
e o Trofeo, equipado apenas com 
um V6 a gasolina de 3 litros e 530 
cv. De alto desempenho, esse úl-
timo propulsor é baseado no mo-
tor Nettuno instalado no MC20, 
um super esportivo da Maserati. 

Em relação à dirigibilidade, o sis-
tema Maserati Vehicle Dynamic 
Control Module (VDCM) oferece 
os modos de condução Comfort, 
GT, Sport, Corsa (apenas na topo 
de linha Trofeo) e Off-Road.
Considerando o topo de linha 
Trofeo, o Grecale impressiona 
pelo alto desempenho mesmo 
com as dimensões (e peso) de 
um SUV.  Com 4,84 metros de 
comprimento, distância entre 
eixos de 2,9 metros e largura de 
2,16 metros, ele é um gigante 
que acelera de 0 a 100 km/h em 
3,8 segundos e tem velocidade 
máxima de 285 km/h. E isso tudo 
com uma sofisticação que inclui 
o uso de materiais como madei-
ra, fibra de carbono e couro.
O design do Grecale segue o 
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novo padrão visual da Masera-
ti, que distingue todos os novos 
modelos desde o MC20. A frente 
apresenta uma grade baixa e o 
perfil tem como uma das princi-
pais características a presença 
de componentes técnicos que 
são destacados pelo uso de fi-
bra de carbono na carroceria. Na 
traseira, as lanternas tipo bume-
rangue são inspiradas no Giugia-
ro 3200 GT, um modelo clássico 
da montadora italiana.
No interior, o SUV traz uma ino-
vação: a Maserati, tradicional-
mente, tem no painel de todos 
os seus carros um relógio ana-
lógico. No Grecale, pela primeira 
vez, o acessório é digital e funcio-
na como uma espécie de Alexa 

(a famosa assistente virtual da 
Amazon), obedecendo a coman-
dos de voz. Todo o funcionamento 
do modelo pode ser acompanha-
do através de displays: uma tela 
central de 12,3”, outra de 8,8” 
para controles extras e uma ter-
ceira para os passageiros nos 
bancos traseiros.
A experiência no automóvel é ge-
rida a partir do sistema Multimé-
dia Maserati Intelligent Assistant 
(MIA). O som do carro é um siste-
ma 3D da Sonus Faber, empresa 
italiana que produz equipamen-
tos de som de alta qualidade em 

um processo quase artesanal. As 
opções, dependendo da versão, 
são de 14 ou 21 alto falantes.
Em relação a preços, a Mase-
rati - como muitas montadoras 
adoram fazer - infelizmente ain-
da não divulgou os valores. Só 
resta, então, ficar nas especu-
lações. Pelo que pesquisamos, 
o modelo pode custar entre 65 
mil e 80 mil dólares. No nosso 
combalido real, sem contar os 
impostos e margem de lucro de 
importadores, ele chegaria ao 
Brasil por algo entre 300 mil e 
meio milhão de reais.    







O Prêmio Fornecedor 5 Estrelas 2022, premiação tradicional para os fornecedores da Dampeças, ocor-
reu no dia 6 de abril, e teve um roteiro repleto de emoções, reconhecimento e conquistas. Com o 
tema “Da parceria ao Estrelato”, a distribuidora Dampeças mostrou que a relação deles com os seus 

fornecedores “é coisa de CINEMA”, e realizou a premiação no UCI Kinoplex Delux Shopping Center Recife, 
bem no clima. Durante o evento, que foi conduzido pela gestora e Compras da Dampeças, Kika Lean-
dro, a premiação foi entregue aos fornecedores seguindo critério de categorias. Confira os premiados:

Dampeças Distribuição realiza a 12ª 
edição do Prêmio Fornecedor 5 Estrelas

Evento
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Vencedores da categoria 
ações marketing:
• Tecfil
• Wega

Vencedores da categoria 
apoio a vendas: 
1º - Paraflu
2º - Gates do Brasil
3º - Volda
4º - Tecfil
5º - Fras-Le
6º - Wega

Vencedores da categoria 
apoio a compras:
• Dayco
• Gates
• Marelli Cofap
• Mobensani
• RBR Representações Ltda

Vencedorda categoria 
lançamentos: 
• Marelli Cofap

Destaque do ano 2021: Wega

Vencedor da categoria mix 
vendas itens
• Axios

Vencedores da 
categoria entrega:
• Wega

Vencedores da categoria 
crescimento:
1º - Wega
2º - Axios
3º - Mobensani
4º - Notus
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Luan Matias Rocha
Especialista em Seguros

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

e-mail: assessoria@masterfuture.com.br
site: www.masterfuture.com.br

Que seguros as oficinas podem fazer?

Antes de começar a responder 
a pergunta desta nossa pau-
ta, é importante informar ao 

leitor assíduo da Auto Revista Per-
nambuco a importância do meca-
nismo segurador para a proteção 
patrimonial, seja das empresas ou 
das famílias. Sem os produtos do 
mercado de seguros, o homem, 
a sociedade e as economias não 
teriam evoluído tanto. A gestão de 
riscos é base fundamental para o 
desenvolvimento econômico e sau-
dável de uma nação, de um negó-
cio ou de uma pessoa.
Contudo, entendo que o próprio 
mercado segurador se distancia 
muitas vezes do consumidor final, 
com seus jargões, palavras difí-
ceis, produtos confusos, cláusulas 
mal explicadas e alguns correto-
res vigaristas. O “segurês” do coti-
diano é difícil de quebrar, de fazer 
com que o cliente, ou seja, você, 
caro leitor, entenda a verdadeira 
importância de um bom seguro.
Vamos, então, resumir para fa-
cilitar a compreensão: seguro 
é uma despesa certa, relativa-
mente pequena e parcelada, que 
pode cobrir um prejuízo incerto, 

que quando acontece é grande e 
precisa ser pago à vista. Olhemos 
o caso do seguro patrimonial de 
uma oficina, por exemplo: o dono 
ou gestor logo pensa em fazer 
um seguro, pagando ali sua par-
cela de R$ 400,00 a R$ 500,00. 
Para ele, é preferível fazer essa 
despesa certa do que ter de ar-
car, sozinho, com o prejuízo de 
um incêndio, por exemplo, que 
danifique suas estruturas, seus 
equipamentos e - pior - os bens 
dos seus clientes e terceiros.
Sendo assim, nosso desafio para 
este espaço mensal é, dessa vez, 
tentar endereçar e explicar al-
guns dos vários produtos. Acom-
panhe a seguir.

1. Seguro Empresarial
Este é o produto de proteção que 
servirá para cobrir os danos cau-
sados ao prédio (e/ou ao conteú-
do do endereço segurado na apó-
lice) por incêndio, queda de raio 
e explosão. Ou seja, se alguma 
dessas três situações ocorrerem 
na oficina, basta acionar o seguro 
e os prejuízos levantados serão 
cobertos inteira ou parcialmente 

pela seguradora.
Além das três coberturas citadas 
acima, que são chamadas de bá-
sicas, é possível inserir no seguro 
coberturas acessórias, ou seja, 
adicionais. As mais utilizadas 
e recomendadas seriam as se-
guintes: Despesas Fixas, Danos 
Elétricos, Responsabilidade Ci-
vil, Operações, Roubo, Tumultos, 
Greves e Lockouts, Alagamentos 
e Inundações, Rompimento de 
Tanques e Tubulações.
Contudo, é preciso ter alguns cui-
dados para que o risco de oficina 
seja aceito em um seguro empresa-
rial. Seguem abaixo algumas dicas:

Seguros

O trabalho nesse segmento envolve muitos riscos e há opções no 
mercado para proteger as empresas de incidentes que ocorram 
tanto nas instalações físicas quanto com os trabalhadores
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• Contar com a ajuda de um cor-
retor de seguros especializado no 
assunto;
• Informar à seguradora os dados 
corretos para a fabricação e cota-
ção da apólice;
• Informar com seriedade e as-
sertividade o capital segurado da 
cobertura básica a ser contrata-
da, evitando que se caia na cláu-
sula de rateio; 
• Buscar uma seguradora que en-
tenda e aceite o risco da oficina;
• Buscar uma seguradora que 
tenha cobertura e seguro empre-
sarial específicos para o risco da 
oficina, contendo cobertura de 
Responsabilidade Civil Guarda de 
Veículos ou permitindo inclusão 
na cobertura de Responsabilida-
de Civil Operações;
• Não buscar “economizar de-
mais” no seguro da oficina, para 
não correr o risco de contratar 
uma cobertura insuficiente.

2. Seguro Responsabilidade 
Civil Geral
Levanto aqui a possibilidade e a 
importância de oficinas veicula-
res contratarem um bom seguro 
de Responsabilidade Civil Geral, 
serviço que é complementar ao 
Seguro Empresarial. Muitos ges-
tores e donos de empresas acham 
que uma cobertura acessória de 
Responsabilidade Civil Operações 
no Seguro Empresarial seria o su-
ficiente para arcar com todos os 
possíveis prejuízos que venham 
ocorrer para a empresa no dia-a-
-dia de sua operação. A questão é 
que, hoje em dia, não é bem assim. 
Uma ação de danos morais, por 
exemplo, movida por um cliente 
ou terceiro em relação à oficina, 
não estaria coberta no Seguro 
Empresarial. Mas ela facilmente 
estaria resolvida pelo Seguro Res-
ponsabilidade Civil Geral.

Outro caso, talvez o mais notório, é o 
fato de que as oficinas normalmen-
te têm a necessidade de contratar 
um nível de cobertura bem robus-
to para Responsabilidade Civil. Isso 
acontece porque seria justamente 
esse o principal risco do seu negó-
cio: gerar danos aos veículos de ter-
ceiros que estão em sua posse para 
a realização de serviços.
E aqui vai uma dica: contratar um 
valor alto na cobertura de Res-
ponsabilidade Civil Operações 
(dentro do Seguro Empresarial) é 
muito mais caro do que contratar 
o Seguro Responsabilidade Civil 
Geral por fora. Por isso, opte por 
essa segunda opção. Assim você 
garante a sua tranquilidade, a de 
seus clientes e economiza bas-
tante contratando um seguro de 
forma inteligente.

3. Seguro de Vida Coletivo
Este é outro serviço também im-
portante e que, cada vez mais, 
tem sido procurado e pedido pe-
los próprios funcionários, sindi-
catos e convenções coletivas. Um 
bom seguro de vida coletivo pode, 
além de amenizar ou minimizar 
os prejuízos gerados por lesões, 
acidentes de trabalho ou mortes 
de colaboradores que possam 
acontecer durante o período que 
trabalham na empresa, serve 

também de incentivo ou benefício 
para os funcionários.
Muitas seguradoras, hoje, forne-
cem, além do seguro de vida em si, 
assistências bônus como reparos 
residenciais e atendimentos onli-
ne de médico e psicólogo, dentre 
outros. Isso pode ser interessante 
para sua empresa atrair melho-
res talentos, além de, obviamente, 
afastar o risco de problemas gera-
dos por acidentes no trabalho. 
Uma coisa que poucos sabem so-
bre o Seguro de Vida Coletivo é que 
não custa caro contratar o serviço 
para seus funcionários. Um bom 
seguro deve custar, em média, R$ 
10,00 a R$ 15,00 por mês por co-
laborador. Considerando todos os 
benefícios e as possíveis dores de 
cabeça que ele pode evitar, é um 
valor que sai barato.
Outra curiosidade é que muitas 
seguradoras, hoje, aceitam a 
contratação do seguro de vida co-
letivo, que inclui também os pres-
tadores de serviços terceirizados 
ou informais. Ou seja, se não é 
vantagem para sua empresa tra-
balhar com mecânicos, motoris-
tas ou motociclistas de carteira 
assinada, você, pelo seguro de 
vida, também pode ao menos se 
proteger de futuras reclamações 
judiciais por causa de eventuais 
acidentes de trabalho!  
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Gordini, o charmoso 
sedan quatro portas

Derivado do Renault Dauphine, o modelo exibiu seu design francês 
pelas ruas do Brasil e fez sucesso nas décadas de 1950 e 1960

A história do Gordini tem iní-
cio com o seu precursor 
Renault Dauphine, lançado 

pela Willys Overland do Brasil 
em outubro de 1959. Ele  foi lan-
çado no Brasil em julho de 1962 
e era idêntico ao Dauphine, po-
rém com um motor mais poten-
te de 40 cv e o câmbio passava 
a ter quatro marchas para frente 
(o Dauphine tinha apenas 36 cv 
e três marchas). O objetivo não 
era obter menor consumo ou ru-
ído em uso rodoviário com uma 
quarta velocidade longa, mas 
melhorar o aproveitamento da 
potência com o menor intervalo 
entre as relações de marcha. 
De fato, o Gordini era mais ágil: 
acelerava de 0 a 100 km/h em 
cerca de 28 segundos e alcança-
va mais de 120 km/h - com o que 
deixava facilmente o Volkswagen 
1200, um concorrente na época, 
para trás. Era também mais si-
lencioso que o Volkswagen, para 
o que concorria a refrigeração a 
água do seu motor, e permane-
cia econômico. O nome Gordini 
foi homenagem ao seu criador, 
Amadeo Gordini, famoso projetis-
ta de carros de competição cujo 
nome sempre esteve associado 
aos carros da Renault. O Gordini, 

na realidade, era uma versão de 
luxo do Dauphine, com frisos, ca-
lotas e muitos cromados. 
Em 1964 chegava a versão espor-
tiva, chamada de 1093, mesma 
nome pelo qual era chamado na 
Europa. O motor tinha a mesma 
cilindrada dos demais, apenas 
adotando taxa de compressão de 
9,1:1 ao invés de 7,7:1 (o que exigia 
uma gasolina de alta octanagem, 
chamada na época de “gasolina 
azul”), carburador de corpo duplo 
progressivo a vácuo de 32 mm, 
novo comando de válvulas e um 
escapamento menos restritivo. 
A potência subia para 42 cv a 5.800 
rpm e a quarta e última marcha 
vinha mais curta. Além disso, a 
suspensão traseira era rebaixada, 
para proporcionar ganho de esta-
bilidade, e os pneus eram Pirelli 
em medida métrica, uma tradição 
francesa: 145-380, em que o aro 
de 380 mm correspondia a pouco 
menos de 15 polegadas. O grande 
charme do 1093 era o conta-giros 
mecânico marca Jaeger, francês, 
instalado no lugar do pequeno 
porta-luvas. Naquele tempo, con-
ta-giros era um instrumento raro. 
Uma versão simplificada chegava 
também em 1964, para atender 
ao Programa do Carro Econô-

mico, lançado pelo Governo Fe-
deral: era um modelo que ficou 
conhecido como “Teimoso”. O 
nome tinha suas razões. Em uma 
prova de resistência de 22 dias 
e mais de 50 mil quilômetros no 
Autódromo de Interlagos, em São 
Paulo, o carro deveria rodar de 
forma ininterrupta, dia e noite, 
conduzido por pilotos da marca, 
em regime de revezamento. Em 
dado momento, porém, capotou, 
mas sem danos mecânicos. A 
Willys decidiu então reparar de 
maneira precária a carroceria e 
voltar a rodar. Ficou o nome do 
carrinho que “teimou” em termi-
nar a prova, mesmo avariado. 
Surgiram ainda na mesma época, 
outras versões de outras marcas 
também despojadas ao extremo 
para concorrer com o “Teimoso”: a 
Volkswagen lançou o “Pé-de-Boi”, 
a DKW-Vemag, a perua “Caiçara” 
(oriunda da Vemaguet) e o “Pra-
cinha” (criado a partir do sedan 
quatro portas Belcar) e a Simca 
do Brasil lançou o “Profissional”, 
oriundo do Simca Chambord. 
Em 1965, o Gordini não passou 
por nenhuma mudança impor-
tante, recebendo apenas novas 
cores. Mas no ano seguinte sur-
giu o Gordini II, com a tampa do 

Arnóbio Tomaz

Clássicos
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tanque de combustível ficando 
para o lado de fora do carro (nas 
versões anteriores, a tampa do 
tanque de combustível ficava do 
lado de dentro, debaixo do capô). 
A versão de 1967, o Gordini III, 
veio com algumas alterações: a 
tampa do tanque de combustível 
voltou a ser debaixo do capô, a 
lanterna traseira foi reestilizada e 
as luzes internas do carro passa-
ram das colunas laterais para a 
parte da frente, compondo o re-
trovisor interno. 
Em 1968, o Gordini teve sua úl-
tima versão fabricada, com o 
nome de Gordini IV. O carro hoje 
é considerado um modelo muito 
raro, com poucas unidades exis-
tindo em nosso país.  Fo
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Um laboratório para o auto-
mobilismo mundial, a Fór-
mula 1 é responsável por 

várias inovações que hoje equi-
pam carros de passeio. Dentre 
elas estão, por exemplo, o com-
putador de bordo, a suspensão 
ativa, a transmissão automati-
zada e as carrocerias com fibra 
de carbono. Mas como sempre 
acontece em ambientes com 

Temporada de 2022 da Fórmula 1 estabeleceu regras para 
que os carros das equipes fiquem mais nivelados, mais 
aerodinâmicos e tecnologicamente menos complexos

muito experimentalismo, existem 
criações que podem não dar mui-
to certo e acabam sendo abando-
nadas ou tendo seu uso adiado.
Um exemplo disso pode ser citado 
entre o conjunto de mudanças da 
competição de 2022, em relação 
às regras da temporada do ano 
passado. A organização definiu 
que a partir de 2026 os motores 
dos carros irão abolir uma unida-

de chamada MGU-H (a sigla vem 
de Motor Generator Unit - Heat), 
cuja função é gerar energia elé-
trica a partir do calor do escapa-
mento para alimentar um motor 
elétrico e, com isso, aumentar a 
potência total do veículo. 
Esse módulo começou a ser de-
senvolvido a partir de 2014 quan-
do, pressionada pela onda am-
bientalista mundial que tem os 

Mais competitiva e “barata”

Competição
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motores a combustão entre os 
grandes vilões do planeta, a Fór-
mula 1 implantou a tecnologia 
híbrida em seus modelos de cor-
rida, para que eles se tornassem 
menos poluentes. Mas o uso do 
MGU-H foi abolido por ser com-
plexo, caro e deixar as equipes 
em condições desiguais, já que 
algumas souberam desenvolver 
e usá-lo muito bem, e outras não 
tiveram o mesmo sucesso.
Com isso, já a partir de agora 
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as atuais equipes não precisam 
mais gastar pequenas fortunas 
em estudos com o MGU-H. E a 
organização da Fórmula 1 espera 
atrair novas grandes marcas para 
participar de suas corridas, ago-
ra que elas sabem não ser mais 
preciso esse investimento. Em 
médio prazo, a partir da tempora-
da deste ano, a expectativa é au-
mentar o número de competido-
res e deixa-los em situação mais 
equilibrada e com menos custos.

Também pensando na competi-
tividade, a Fórmula 1 decidiu, já 
para a temporada de 2022, al-
terar o design dos carros - es-
pecialmente as peças que mais 
influenciam a aerodinâmica. 
Começando pela asa dianteira 
(aquele “bigode” bem caracterís-
tico dos carros), ela foi projetada 
para ser mais simples que a do 
carro antecessor, com placas ter-
minais mais altas, mas com ele-
mentos menos complexos. 
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O principal objetivo da mudança é 
erradicar um fenômeno chama-
do “vórtice Y250”. Trata-se de um 
fluxo de ar intencionalmente dire-
cionado para as laterais do carro 
com o objetivo de evitar que ele vá 
para espaço entre o piso e o solo, 
o que prejudica a aderência e a 
estabilidade. Esse direcionamen-
to, no entanto, acabava criando 
uma corrente de ar na traseira, 
prejudicando o desempenho na 
corrida. Vale ressaltar que com o 
fim desse fluxo para as laterais, 

elas próprias deixaram de existir 
nos carros, da forma que eram. 
Com o regulamento de 2022, es-
ses componentes da carroceria 
passaram a ser proibidos.
Na asa traseira, também houve 
mudança com o objetivo de evi-
tar fortes fluxos de ar. Por isso, 
as placas que formam a peça 
passaram a apresentar ângulos 
mais suaves (ao invés dos ante-
riores, que eram em torno de 90 
graus). Isso reduziu a quantidade 
de fluxo nos cantos da asa, fenô-

meno que trazia muito “ar sujo”, 
nome dado à turbulência que o 
carro leva para o competidor que 
está atrás. Esse “ar sujo”, dimi-
nuía as chances dele fazer uma 
ultrapassagem - o que prejudi-
cava a competitividade. 
Já em relação à parte de baixo 
do carro, saiu o piso reto, usado 
na temporada 2021, e entraram 
dois túneis que criam áreas es-
pecíficas para a passagem do ar, 
fazendo com que ele acelere e 
crie uma zona de baixa pressão 
que puxa o carro para baixo. Isso 
aumenta o desempenho e tam-
bém ajuda o carro de trás, dis-
persando melhor o ar. 
Por fim, para seguir dando sa-
tisfação à sociedade em relação 
ao meio ambiente, a Fórmula 1 
resolveu aumentar o percentu-
al de combustível sem origem 
no petróleo que é usado pelos 
motores. Até 2021, 5,75% do 
que era queimado vinha de bio-
combustível. Para este ano, se-
rão 10% de etanol na mistura. 
Além disso, os modelos seguem 
com a tecnologia híbrida atra-
vés de um motor elétrico sen-
do alimentado pela energia dos 
freios, a exemplo do que acon-
tece nos carros de passeio.  
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Obter números reais e confiáveis sobre os índices de perdas 
ainda representa um desafio para muitas empresas. Confira 
aqui orientações de como fazer esse cálculo

detectada falta de itens, seja por 
levantamento nos inventários ge-
rais ou nos rotativos (por seção 
ou grupo específico de produtos).
A fórmula para o cálculo envolve 
os seguintes passos: a soma de 
valores desses dois componentes 
(avarias de produtos e diferenças 
de estoque), a divisão do resul-
tado pelo faturamento líquido da 
empresa e, para concluir, a multi-
plicação do número, obtido nessa 
divisão, por 100. Importante: todos 
os valores devem ser referentes 
ao mesmo período de avaliação. 
Feito isso, como saber se a em-
presa está com uma perda aceitá-
vel ou fora dos padrões normais?
É essencial ficar atento aos ín-
dices por segmento, que são di-
vulgados pelos órgãos que atual-
mente medem a perda no varejo 
nacional. Esse seria um balizador 
a ser considerado. Mas também 
sempre é importante analisar 
quais regiões do País geraram 
esses dados e índices. Sabemos 
que geograficamente essa perda 
se comporta de forma diferente, 
pelo simples fato de que o nível 
de conscientização varia de re-
gião para região e isso impacta 
diretamente os resultados.

Recentemente, durante uma 
aula para mais de 100 partici-
pantes em um curso específi-

co para a área de prevenção de per-
das, pude constatar que a grande 
maioria deles não conhecia a fór-
mula (equação) correta de cálculo 
da perda de uma empresa. É impor-
tante deixar claro que quando me 
refiro a esse cálculo, estou falando 
diretamente das perdas vinculadas 
aos produtos, sejam quais forem os 
segmentos de varejo avaliados.
Diferentemente de outras formas 
e manifestações em que as per-
das se apresentam nas empresas 
como perdas de oportunidades, 
perdas de imagem ou perdas 
por produtividade, dentre outras, 
esse cálculo leva em considera-
ção apenas os dois componentes 
mais evidentes das perdas físi-
cas, que são as avarias de produ-
tos e as diferenças de estoque.
Somente para caracterizar cada 
um deles neste artigo, chama-
mos de avaria a situação na qual 
um produto perdeu seu potencial 
de vendas por diferentes formas 
(amassado, ressecado, quebrado, 
embalagem danificada, incom-
pleto, vencido, etc.). Já a diferen-
ça de estoque acontece quando é 

Como calcular a perda na minha empresa?

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

Caso o balizador geral esteja fora 
da realidade da empresa, cabe ao 
profissional de prevenção de per-
das procurar desenvolver o seu 
próprio índice para tê-lo como uma 
referência mais realista da sua re-
gião. Gosto sempre de afirmar que 
quem define o quanto você aceita 
perder na empresa não são as pes-
quisas e sim a sua própria defini-
ção, feita em conjunto com a equi-
pe da área de prevenção de perdas.
Vale ressaltar, no entanto, que 
mesmo com toda a metodologia 
de cálculo muito bem clara, ainda 
há grandes desafios para que as 
empresas consigam as informa-
ções sobre seus próprios índices. 
O principal deles é que não exis-
te, em boa parte dos empreendi-
mentos de varejo locais, uma cul-
tura de realização de inventários.
As próprias avarias, que são as 
que mais incomodam porque se 
apresentam à vista de todos nas 
empresas, também são pouco 
mapeadas e registradas. Sendo 
assim, a maioria das empresas 
realmente desconhece os valo-
res que compõem essa dolorosa 
equação. E como diz o ditado, “o 
que os olhos não veêm, o cora-
ção não sente”..  

Gestão e controle
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Saiba mais sobre a cruzeta, um 
componente que equipa - e é essencial 
para - veículos mais robustos como 
picapes e caminhões ou aqueles com 
tração nas quatro rodas

Bem mais importante 
que o cabide

Componentes I

Quem é nascido há mais de 40 anos talvez 
conheça o nome cruzeta como aquela peça 
do guarda-roupa que se usa para pendurar 

calças e camisas, que muitos também chamam de 
cabide. Mas saiba, caro leitor, que na sopa de letras 
dos muitos componentes que integram um veículo, 
também existe uma cruzeta. Ela faz parte daque-
le conjunto de peças discretas e invisíveis que têm 
função essencial para o sistema que faz um mode-
lo se movimentar.
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Para conhecer os detalhes sobre 
a cruzeta, antes é preciso saber 
um pouco mais sobre a respeito 
de outro componente ao qual ela 
está conectada, que é o eixo car-
dã. Em veículos com motor dian-
teiro e tração traseira, como pica-
pes, caminhões e os modelos 4x4 
(nos quais a tração precisa ser 
direcionada para os dois eixos), o 
eixo cardã é responsável por levar 
a força do motor, através de um 
movimento giratório, que faz os 
pneus de trás andarem.
Mas como a conexão entre o eixo 
cardã e o eixo traseiro consegue 
ser feita com a maleabilidade 
suficiente para suportar a inten-
sa movimentação ao qual este 
último é submetido, por causa 
de buracos e variações de altura 
de ruas e estradas? É aí que en-
tra a cruzeta. Com quatro pontas 
em forma de cruz (daí o nome), 
ela conecta duas delas a uma 
espécie de garfo do eixo cardã 
e as outras duas à uma peça si-
milar, ou seja, também com um 
garfo, do eixo traseiro. 
Não fosse a cruzeta, no primeiro 
solavanco do eixo traseiro essa 
ligação com o cardã iria que-
brar. Isso dá noção da sua im-
portância e de como é essencial 
fazer a sua manutenção regular. 
Afinal, se ela não cumprir sua 
função, o veículo simplesmente 
não vai mais sair do lugar, dei-
xando o motorista na mão. E ou-

tra coisa: ele pode perder o eixo 
cardã, um peça cujo preço está 
na casa dos milhares de reais.
A principal medida para conser-
var bem a cruzeta é o cuidado 
com a lubrificação, evitando prin-
cipalmente o uso de produtos 
inadequados. Por funcionar sob 
muita pressão e em altas tem-
peraturas, o conjunto eixo-cardã 
e cruzeta precisa de um mate-
rial especial. Mais precisamente 
a graxa sabão de lítio. Graças a 
esse mineral, o lítio, a graxa tem 
alta resistência ao calor. Além 
disso, ela é misturada com um 
ácido orgânico resistente à água, 
para proteger as peças da oxi-

dação. Um exemplo do que pode 
acontecer se a manutenção não 
for feita da forma correta: a fal-
ta de lubrificação ou uso de uma 
graxa inapropriada pode até su-
peraquecer a cruzeta, derreten-
do os materiais que a compõem. 
A periodicidade da lubrificação 
depende da recomendação do 
fabricante do veículo, mas sem-
pre é preciso levar em conta o 
tipo de uso que é feito dele. Em 
condições de rodagem severas, 
como em estradas de terra (mui-
to comuns para modelos 4x4, por 
exemplo) ou que exigem muito do 
eixo, é preciso diminuir o tempo 
entre as manutenções.
Estalos em arrancadas e no 
momento de trocar as marchas 
ou vibração no câmbio em velo-
cidades altas podem ser sinais 
de que há algum problema no 
eixo cardã ou na cruzeta. Ou até 
nos dois. Em caso de qualquer 
desconfiança, o melhor é pro-
curar imediatamente o mecâni-
co para a revisão.  
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Apesar do 
desempenho modesto 
do seu motor elétrico, 

a Shineray SHE S 
tem visual arrojado 

e imponente que 
remete a motocicletas 

com potentes 
motores a combustão

Uma motocicleta “focada na 
experiência do piloto, na 
sustentabilidade e na eco-

nomia” que reforça o posiciona-
mento da Shineray no segmento 
de motos elétricas. É assim que 
a empresa define a SHE S, seu 
mais recente lançamento no 
mercado brasileiro. De acordo 
com a indústria, vivemos em 
um “cenário marcado pela ele-
trificação como um caminho 
sem volta”, e a chegada do novo 

modelo veio para aumentar seu 
portifólio de produtos sem mo-
tores a combustão.
Com foco na mobilidade urbana, 
a SHE S tem motor elétrico de 
desempenho modesto, em com-
paração com as motocicletas 
mais comuns com motor movi-
do a combustível. Enquanto uma 
Honda Pop 110i, modelo que está 
entre os mais modestos do mer-
cado entre as motocicletas a com-
bustão, tem cerca de 7,9 cv de po-

Shineray SHE S

Com cara de esportivaCom cara de esportiva
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tência, o motor elétrico da SHE S 
tem 3000 W (o equivalente a cerca 
de 4cv). A velocidade máxima da 
moto Shineray é de 90 km/h.
Apesar dos números modestos, 
o maior diferencial da moto, ob-
viamente, está no fato de possuir 
um sistema de propulsão não po-
luente e muito mais econômico 
para rodar na cidade, em termos 
de custos, que o de uma motoci-
cleta a combustão. Considerando 
o valor do kilowatt-hora da Enel, 
a carga completa da bateria da 
SHE S, que leva 3 horas e dá 75 
km de autonomia, custa menos 
de dois reais. Só para fazer uma 
comparação, encher o tanque de 
uma Honda Biz 125 não sai por 
menos de R$ 30 e isso é suficien-
te para rodar 200 km com ela. 
O modelo Shineray vem com a 
opção de uma bateria extra, o que 
dobra a autonomia. Com isso, o 
motociclista rodaria 150 km den-
tro da cidade por um valor que 
não chega a quatro reais. Agora, 
caro leitor, considere isso du-
rante vários anos, sempre lem-
brando que a gasolina não é um 
combustível que costuma abaixar 
muito de preço no Brasil. A ba-
teria de lítio de 72v 35ah da SHE 
S tem vida útil entre 6 e 7 anos, 
dependendo do uso. Segundo a 
Shineray, o processo de recarga é 
simples e pode ser feito em uma 
tomada comum de 3 pinos.
A Shineray informou que além 
de uma gama variada de cores, a 
SHE S irá contar com duas ver-
sões Special Edition “com quan-
tidades limitadas, inspiradas nos 
super-heróis, disponíveis nas co-
res preta com azul e dourada com 
vermelho”. Não foram fornecidos 
mais detalhes dessas séries es-
peciais, no entanto.  
De acordo com Thomas Edson, 
diretor de Supply Chain da Shine-
ray do Brasil, “a mudança de veí-
culos a combustão para elétricos 

é notável e o ritmo da substitui-
ção de frota de duas rodas vem 
surpreendendo. Com isso, vem se 
consolidando a tendência de que 
o consumidor veja a moto elétrica 
como opção de mobilidade e as 
empresas e profissionais como 
solução de logística”, afirma.
Pode ser que o quadro não seja 
exatamete como o executivo des-
creveu, mas para quem ainda não 
está familiarizado com o universo 
elétrico de duas rodas, a Shineray 
é um bom exemplo de como ele 
pode ser diversificado e de todo 
o seu potencial. Além da moto 
elétrica SHE S, a empresa traz 
scooters, triciclos, patinetes e até 
alguns veículos para crianças, 

todos movidos com propulsores 
que dispensam o uso de combus-
tíveis. A única coisa lamentável é 
que o site da montadora (www.
shineray.com.br), é confuso, mal 
estruturado e oferece poucas in-
formações sobre a ampla gama 
de produtos.
Resumo de informações 
técnicas - Shineray SHE S
Motor: 3000W
Autonomia: até 150 km (conside-
rando duas baterias)
Bateria: de lítio (72v 35ah)
Velocidade máxima: 90 km/h
Tempo de carga: 3 horas
Preço sugerido
R$ 18.990 + frete e impostos 
de acordo a região   





Ducati V4S

A picape média 
das motos

Assim como modelos como 
Hilux, L200 e Frontier, a Ducati 
Multistrada V4S combina 
conforto para rodar na cidade 
com capacidade e robustez para 
andar em trechos off road
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Celebrando 10 anos de atu-
ação no Brasil, a Ducati 
lançou, no início de março, 

a quarta geração da Multistrada 
V4S, modelo do tipo big trail. Para 
quem não conhece o termo, mo-
tos trail são aquelas mais altas, 
capazes de enfrentar terrenos 
acidentados. As big trail, por sua 
vez, são as que, junto com essa 
característica, trazem vários 
itens de tecnologia e conforto - 
seriam uma espécie de segmento 
“premium” das trails.
A Multistrada V4S, por exemplo, 
conta com recursos como radar 
dianteiro e traseiro e sistemas 
Adaptive Cruise Control (ACC) e 
Blind Spot Detection (BSD) que 
auxiliam a pilotagem. O radar 
dianteiro possibilita o controle de 
freio e aceleração para ajustar 
automaticamente a distância de 
outros veículos quando a moto 
está na faixa entre 30 e 160 km/h. 
O ACC é o clássico piloto auto-
mático que funciona de forma 
similar ao dos automóveis, man-
tendo uma velocidade constante 
sem precisar do acelerador. Na 
Multistrada V4S ele é equipa-
do com a função ao DQS Up & 
Down, que permite engrenar 
mudanças ou reduzir sem desa-
tivar o ACC durante as fases de 
aceleração e desaceleração. 
Já o BSD funciona através do ra-
dar traseiro. Ele detecta veículos 

que se aproximam pelo chamado 
“ângulo morto” (área não visível 
para o condutor), seja por trás ou 
pelos lados. Em ambos os casos, 
se o condutor ativar a sinalei-
ra, expressando a sua intenção 
de mudar de faixa, o sistema faz 
piscar um sinal LED, avisando da 
existência de uma condição po-
tencialmente perigosa. 
O motor da motocicleta é o Gran-
turismo V4, de 1.158 cilindradas. 
Ele oferece 170 cv de potência a 
10.500 rpm e torque máximo de 
12,7 kgf.m a 8.750 rpm. Sobre 
o câmbio, a Ducati afirma que 
seus engenheiros se concentra-
ram na relação de transmissão, 
com uma primeira marcha curta, 
para facilitar manobras em ve-
locidades extremamente baixas, 
partidas em subidas mesmo com 
carga total e melhorar o desem-
penho em trechos off road. No 
outro extremo, a sexta marcha 
foi dimensionada para enfrentar 
longas viagens na estrada.
Falando agora de outras tecnolo-
gias do modelo, ele traz os siste-
mas ABS Cornering (que evita a 
derrapagem da roda em freadas 
feitas nas curvas), Ducati Wheelie 
Control (DWC), cuja função é evitar 

que a moto empine em acelerações 
bruscas, Ducati Traction Control 
(DTC), que faz o controle de tração 
e Vehicle Hold Control (VHC), que 
torna os arranques mais fáceis, 
sobretudo em inclinações. 
Há ainda o sistema de semi-
-ativo Ducati Skyhook Suspen-
sion (DSS), capaz de analisar as 
condições de condução e ajus-
tar o hidráulico da forquilha e 
do amortecedor instantanea-
mente. Ele é integrado com a 
função de Autoleveling, que re-
conhece a carga sobre a moto 
e, de forma autônoma, ajusta 
a supensão de acordo com a 
necessidade: apenas condutor, 
condutor com bagagem, condu-
tor com passageiro ou condutor 
com passageiro e bagagem.
Por fim, o painel de instrumen-
tos conta com uma tela regulável 
com 6,5 polegadas,  o sistema 
Ducati Connect, que permite, via 
Bluetooth e wi-fi, a função “espe-
lho” da aplicação para smartpho-
ne, GPS para navegação no painel 
e compartimento para guardar e 
carregar o telefone através de 
uma entrada USB.
Preço sugerido do modelo: a par-
tir de R$ 144.990,00.  
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Claudio Araujo 
claudioaraujo@secrel.com.br 

www.exitotreinamento.com.br

Em nossos bate-papos de 
gestão, muito falamos da im-
portância da empresa obter 

lucro. Como fazer para que ela 
consiga o melhor lucro possível? 
E ainda, como verifico, de forma 
assertiva, se minha empresa re-
almente está obtendo lucro? Nes-
te espaço, vamos tratar de uma 
questão bem interessante dentro 
deste tema: “O que a minha em-
presa tem feito com o lucro”.
Certamente poucos gestores de-
vem monitorar esta informação. 
Por isso, o fato é que os lucros 
das empresas acabam tendo 
destinos específicos conforme o 
momento da empresa e/ou seu 
planejamento estratégico. Avalio 
os destinos do lucro operacional 
de uma organização a partir de 
quatro possibilidades: 
1º - Quando a empresa deixa o lu-
cro em seu patrimônio com o obje-
tivo de fortalecer o capital de giro;
2º - Quando a empresa destina 
seu lucro operacional para amor-
tizar algum tipo de passivo (como 
empréstimo, financiamento ou 
parcelamento de impostos), dimi-
nuindo a participação do capital 

de terceiro e, consequentemente, 
elevando sua liquidez;
3º - Quando a empresa faz um 
investimento em estruturas, 
máquinas, equipamentos ou 
processos de melhoria e ino-
vação. Esse, diga-se de passa-
gem, é um destino necessário 
para que ela se mantenha na 
vanguarda do mercado;
4º - Distribuição de lucros para 
os sócios. Isso deverá ocorrer 
quando a avaliação econômica 
da empresa assegurar que ela 
possui um bom capital de giro, 
não tem passivos com ônus fi-
nanceiros e seus investimentos 
em inovação estão adequados ao 
planejamento. A distribuição de 
lucro é interessante para que a 
empresa não faça uma elevada 
retenção de capital desnecessá-
rio que possa reduzir o nível de 
rentabilidade. O capital não deve 
faltar, mas também não precisa 
sobrar em abundância.
No monitoramento das empresas 
que fazem parte do programa “O 
Segredo das oficinas lucrativas”, 
chegamos ao final de 2021 com 
investimento médio de 12% do lu-

cro operacional em inovação para 
o segmento de linha pesada e de 
17% na linha leve. Já o volume de 
capital destinado à amortização 
de passivos foi de 25% para a linha 
pesada e 28% para a linha leve.
O amadurecimento do gestor 
quanto a essas informações so-
bre o lucro pode contribuir muito 
para o seu planejamento e redu-
zir o risco do comprometimento 
do fluxo de caixa futuro. Algumas 
empresas tomam decisões volta-
das para a captação de emprés-
timos e financiamentos destina-
dos ao seu crescimento. Mas é 
preciso evitar que o empresário, 
vislumbrando esse crescimento, 
tome a decisão de dar um passo 
maior que a perna, alavancando 
compromissos de curto prazo e 
comprometendo os de longo pra-
zo. Certamente já vimos esse fil-
me em algum momento. 
Crescer de forma organizada e 
segura faz muita diferença. Por-
tanto, conseguir uma gestão ma-
dura para a empresa é o único 
caminho seguro.

Sucesso.    

Lucro: O que fazer com ele?
Fortalecimento de capital de giro, amortização de dívidas, 
investimento e distribuição de valores entre os sócios são 
possibilidades de destinos para o lucro da empresa

Novo olhar
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Mercedes-Benz Sprinter

Nova linha 
Sprinter Street

A Mercedes-Benz Vans lan-
çou no mercado brasileiro 
a nova linha Sprinter Street 

315 CDI, modelo que tem como 
principal novidade o motor a die-
sel de quatro cilindros OM654. 
De acordo com a empresa, 
essa motorização é totalmente 
nova em relação ao antecessor 
OM651 “e supera todos os re-
quisitos de emissões PROCON-
VE L7”. Para quem não conhece 
essa sigla, ela se refere ao Pro-
grama de Controle de Emissões 
Veiculares, do Governo Federal, 
que desde janeiro deste ano es-
tabeleceu para o setor automo-

Modelo estreia motor novo e adaptado às 
regras do Proconve L7, conjunto de regras 
do Governo Federal que trouxeram mais 
rigor ao controle de emissão de poluentes

tivo parâmetros mais rígidos em 
relação aos poluentes gerados 
pelos motores a combustão.
O novo motor, informa a mon-
tadora, apresenta uma redução 
média de 6% no consumo de 
combustível em trechos urba-
nos e de 11% em trechos rodovi-
ários, comparando com sua úl-
tima versão. O modelo também 
ganhou potência e torque: 150 
cv (+5%) e 34,7 kgf.m (+3%), em 
relação ao anterior. Já a trans-
missão não mudou: é a manual 
de 6 velocidades que já equipava 
toda a linha Sprinter.
A geração de motores OM654, 

garante a Mercedes-Benz, “foi 
desenvolvida com características 
que trazem melhor desempenho, 
mais silêncio e menos vibrações”. 
Visando reduzir o atrito do motor, 
o bloco é 100% de alumínio e con-
ta com a combinação de pistões 
em aço com perfil escalonado, 
além do revestimento da parede 
do cilindro com Nanoslide.
Essa tecnologia Nanoslide con-
siste em um revestimento extre-
mamente fino e de baixo atrito 
que é aplicado nas superfícies in-
ternas dos cilindros em um bloco 
de motor de alumínio. Sua prin-
cipal vantagem consiste no fato 
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25 anos de Brasil
Em agosto deste ano, a Sprinter 
completa 25 anos no mercado 
brasileiro. O veículo está ago-
ra em sua terceira geração e já 
foram vendidas mais de 150 mil 
unidades no país. A Sprinter es-
treou em 1995 na Alemanha e foi 
o primeiro veículo de transporte 
da Mercedes-Benz a receber ofi-
cialmente seu nome próprio (até 
hoje a marca costuma denominar 
boa parte dos seus veículos ape-
nas por códigos com letras e nú-
meros). A atual geração fez sua 
estreia no Brasil no fim de 2019. 
O modelo apresenta um portfó-
lio com 87 configurações e pode 
vir com recursos de segurança e 
conforto como assistente ativo de 
frenagem, câmera de ré, sistema 
multimídia, volante multifuncio-
nal, direção elétrica, ar condi-
cionado, assistente de partida 
em rampa, assistente de fadiga e 
controle de tração.
Preço público sugerido: a partir 
de R$ 239.600,00 para os modelos 
Sprinter Truck, e R$ 249.000,00 
para as versões de furgão e de 
transporte de passageiros.

de que até 25% da energia gerada 
a partir do combustível é usada 
para enfrentar o atrito entre as 
peças do motor. Ou seja, menos 
atrito significa redução do esforço 
do sistema de propulsão.
O revestimento é baseado em 
uma liga de ferro-carbono que 
produz uma estrutura de mate-
rial ultrafina e altamente resis-
tente ao desgaste. A microporo-
sidade dela garante, de acordo 
com a Mercedes-Benz, “uma 
superfície lisa como um espelho, 
com redução de até 50% no atri-
to entre pistão, anéis de pistão e 
parede do cilindro”.   
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De acordo com a startup Log-
comex, especializada em 
análise de informações do 

comércio mundial, o óleo diesel foi 
o principal produto importado pelo 
Brasil em 2021, com mais de US$ 
7 bilhões em compras. O dado é 
relevante principalmente pelo ce-
nário atual, em que a Rússia, um 
dos principais produtores de pe-
tróleo do mundo, começou uma 
guerra contra a Ucrânia e fez dis-
parar os preços dos combustíveis.
Diante disso, o que o País pode 
fazer para amenizar o impacto 
dos aumentos no gás de cozinha, 
no óleo diesel e na gasolina sobre 
a população? Várias medidas es-
tão sendo discutidas, entre elas a 
mudança no cálculo do ICMS, um 
imposto estadual, e até subsídios 
para os combustíveis usados na 
maioria dos veículos em circula-
ção do território nacional. 
Procuramos experiências de ou-
tros países com grandes econo-
mias ou do Primeiro Mundo para 
saber como os governos lidam 
com a instabilidade nos valores 
do petróleo e seus derivados. 
Começando por Portugal, nação 
pequena mas incrustada na rica 
Europa, os esforços incluem a 
redução de impostos e um pro-
grama chamado Autovoucher, no 
qual o consumidor recebe a devo-
lução de parte do valor gasto para 
encher o tanque. 

Como os consumidores de outros países estão sentindo no 
bolso os aumentos dos combustíveis? Pesquisamos alguns 
e constatamos: no Brasil, o impacto é bem maior 

Para se ter ideia do tamanho da 
ajuda do governo português, quem 
abasteceu 50 litros de combustível 
(uma despesa de aproximadamen-
te 72 euros) nos meses de março e 
abril deste ano contou com mais de 
24 euros de subsídio. Vale ressaltar 
que o salário mínimo, naquele país, 
é de quase 800 euros. Logo, os por-
tugueses ganham dos brasileiros 
em dois pontos: na generosidade 
do governo, para abastecer, e na 
relação entre o valor gasto com ga-
solina e a renda da população. Por 
aqui, um tanque cheio de um carro 
compacto, com 42 litros, custa mais 
de R$ 300 - acima de ⅓ do salário 
mínimo. Em Portugal, a despesa 
representa menos de 10% da renda.
Nos Estados Unidos, o governo 
tem sido mais relutante para re-
duzir o impacto dos últimos au-
mentos através de subsídios aos 
combustíveis. Mas a questão é 
que já existe um gigantesco pro-
grama federal que garante preços 
muito em conta, considerando a 
renda média da população, atra-
vés de incentivos aos produtores 
de combustíveis fósseis. Graças a 
essa política, um litro de gasoli-
na, no país, custa pouco mais de 
90 centavos de dólar. Encher um 
tanque com 42 litros, portanto, 
demanda cerca de 40 dólares. E 
o salário mínimo dos norte-ame-
ricanos gira em torno de R$ 1.100 
dólares. O tanque cheio, portanto, 

representa 4% do que um traba-
lhador (o que ganha menos, vale 
ressaltar) recebe mensalmente.
Na Inglaterra, o fenômeno é pare-
cido com o que ocorre nos Estados 
Unidos. O preço médio da gasoli-
na, com os últimos aumentos do 
petróleo, atingiu o preço recorde 
de R$ 1,58 libra por litro. O salário 
mínimo do país é de cerca de 1.544 
libras. E o governo estuda implan-
tar subsídios para amenizar os au-
mentos que ainda são esperados 
caso a guerra na Ucrânia continue 
impactando os preços. 
Para resumir, os números mos-
tram que mesmo com um pro-
grama de subsídios e a revisão 
de impostos, os valores da ga-
solina e do diesel no Brasil se-
guiriam sendo um problema 
grave. E o motivo é o mesmo que 
ocorre em praticamente todos os 
produtos de qualquer segmento 
do mercado nacional: preços já 
altos demais e população com 
renda média muito baixa. Por 
isso, caro leitor, prepare o espíri-
to e o bolso, porque o futuro não 
promete ser fácil.    

Aqui é mais difícil

Componentes II
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Cconsultor especializado em inovação para o setor 

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

A difícil arte de prestar serviço!

Quando você se propôs a ven-
der um serviço é certo que 
não tinha a menor ideia do 

nível de complexidade que isso 
envolvia. Seja sincero em suas 
reflexões e avalie se você não su-
bestimou a prestação de serviços, 
imaginando que seria nada mais 
do que “prestar um bom atendi-
mento.” Nada mais distante da 
realidade, meu amigo! Afinal, 
atender bem e prestar serviço 
são conceitos bem distintos. 
Prestação de serviços é algo tão 
complexo porque depende di-
retamente da ação do homem, 
e sobre isso recaem fatores ex-
ternos que temos dificuldades 
de prever ou de controlar. Emo-
ções, interpretações, reações, 
são apenas alguns exemplos de 
sentimentos humanos que im-
pactam diretamente na qualida-
de do serviço ofertado.
Para que uma prestação de servi-
ços chegue ao nível de “estado de 
arte” é preciso que haja uma mí-

nima, ou mesmo não exista, va-
riação do nível de qualidade entre 
uma atividade e outra realizada. E 
isso, sem querer lhe desanimar, 
caro leitor, é quase impossível.
Não que seja impossível, mas é 
muito difícil e complexo atingir 
esse grau de preciosismo pelo 
simples fato de lidarmos com 
pessoas. E pessoas falham. Mas, 
não quero ser mal interpretado 
aqui em meu discurso. Apenas 
o que estou revelando aqui é que 
pelo fato de o ser humano reagir 
a certas condições afeta a padro-
nização do seu trabalho.
As pessoas tendem a responder 
a uma circunstância com aqui-
lo que elas acham que deve ser 
feito, e não da forma com que a 
empresa precisa que seja feito! 
Só isso, e só é maneira de falar, já 
causa uma grande dispersão no 
nível de qualidade do trabalho. 
Por isso manter uma regulari-
dade de trabalho se torna um 
grande desafio. Mas, não se 

deixe levar por essa barreira 
profissional. Há sim formas de 
iniciar um processo de padroni-
zação com menor grau de com-
plexidade na implementação.
Comece por rotinas simples, 
como o atendimento telefôni-
co da sua empresa. Defina um 
modelo no qual todos devam se-
guir, compartilhe esse modelo 
com toda a equipe e acompanhe 
os resultados. Oriente aqueles 
com maior dificuldade e incen-
tive outros que absorveram o 
conceito com maior facilidade. 
Mas lembre-se, dê aos seus co-
laboradores um propósito, um 
motivo pelo qual devam realizar 
aquela tarefa da forma como foi 
determinado, mostrando a eles a 
importância disso para a imagem 
da empresa perante o cliente. 
As pessoas normalmente se sen-
tem mais motivadas a repetir um 
processo quando se sentem fa-
zendo parte de algo importante!

Pense nisso!   

Ofertar um serviço é muito mais complexo do que você imagina.

Novo mercado






