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EDITORIAL
Uma edição histórica
 
Existem notícias que os veículos de comunicação torcem para poder publicar um dia. Esta edição de Auto 
Revista Pernambuco, certamente, tem uma que se encaixa perfeitamente nesse ideal:   Depois de uma 
interrupção, causada pela pandemia de coronavírus, será realizada novamente uma edição presencial 
da Autop, evento do setor de autopeças realizado em Fortaleza (Ce) e um dos mais importantes, em seu 
segmento, do Brasil. Serão quatro dias de muitos negócios, formações técnicas e exposições, de fabricantes 
nacionais e internacionais, das principais inovações e tecnologias no universo automotivo.
E falando em evolução tecnológica, Auto Revista Pernambuco traz também para os leitores, nesta edição, 
informações sobre as novas e mais modernas baterias nos carros elétricos, um tema que tem sido cada vez 
mais recorrente na indústria automobilística mundial. Principal (e mais caro) componente desses modelos, 
a bateria tem mostrado um progresso exponencial, em se tratando de capacidade de carga e disponibilidade 
de reuso. Além desses assuntos que merecem mais evidência, trazemos, como de costume, lançamentos de 
novos modelos, informações úteis sobre componentes e curiosidades como as scooters temáticas lançadas 
pela Yamaha que devem fazer a alegria de muitos fãs da série de ficção científica Star Wars. Enfim, conteúdo 
para todos os gostos. Boa leitura! 
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SUV da Chevrolet promete um 
consumo de 9,3 km por litro, 
mesmo com tamanho avantajado 
e motor potente

As baterias de carros elétricos 
evoluíram muito e estão com 
capacidade e vida útil cada vez maiores. 
Tempo de recarga ainda é desafio

DAF CF com motor Paccar GR-7 
compete no mercado de caminhões 
leves com muitas aplicações para 
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personalizadas, exclusivas para o 
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Filtro de ar: uma peça essencial 
no desempenho do carro e na 
economia do combustível
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autopeças, acessórios e serviços 
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Selante universal Reinzosil chega ao mercado brasileiro

O selante universal Reinzosil, produto que resiste a mais de 320ºC e pode ser 
armazenado por 24 meses, chegou ao mercado brasileiro. Ele foi um dos lan-
çamentos da empresa na Autopar 2022. Fabricado na Alemanha e importado e 
distribuído pela Dana, o Reinzosil é uma junta líquida para aplicações em espaço 
de vedação maior que 0,15 mm. Ele é termicamente estável de -50ªC a 250ºC e 
não sofre retração nem perda de peso em ambientes de alta temperatura. Além 
disso, não emite gases, evitando danificar sensores que hoje são muito presen-
tes nos motores mais modernos.

Jamaica Mangueiras investe em conteúdo online

Conteúdos audiovisuais com temas voltados para o aftermarket auto-
motivo e tendo como público alvo mecânicos e interessados no assunto. 
Esse foi o mais recente investimento da Jamaica Mangueiras, que está 
disponibilizando capacitações online com o consultor técnico Douglas 
Ferreira. Segundo a empresa, o principal objetivo é compartilhar infor-
mações sobre o universo que envolve mangueiras automotivas, tirar 
dúvidas e ajudar na usabilidade dos produtos. Os vídeos estão sendo 
publicados semanalmente nas redes sociais e no Youtube. Além disso, 
junho foi o mês de lançamento do Blog da Jamaica, que vai trazer informações importantes para o mercado 
com dicas, vídeos e notícias. O endereço do blog é jamaicamangueiras.com.br/blog-jamaica. Mais informa-
ções sobre as iniciativas da empresa podem ser acessadas em www.jamaicamangueiras.com.br.

Parceria entre Senai Pernambuco e fábrica da Stellantis

Uma parceria entre o Senai Pernambuco, a Stellantis e a Prefeitura do 
Cabo de Santo Agostinho está proporcionando transformação para a vida 
de mais de 100 pessoas em situação de vulnerabilidade. No dia 18 de 
junho, 117 novos profissionais participaram da última aula do curso de 
Qualificação em Montagem de chicotes automotivos – criado para aten-
der a demanda por mão de obra capacitada para a fábrica que a monta-
dora mantém em Jaboatão dos Guararapes. A expectativa é que 70% dos 
formandos passem a fazer parte do quadro de empregados da indústria. 

Novas máquinas da Sampel

A Sampel, fabricante de componentes para suspensão, informou a 
chegada de novas máquinas na sua linha de produção. Segundo a em-
presa, os equipamentos serão responsáveis por um aumento de mais 
de 30% na quantidade de itens fabricados. Foram adquiridas 10 injeto-
ras e 1 máquina de soldagem. A Sampel ressalta que “esse maquiná-
rio está instalado ao lado da matriz principal, em um novo parque fabril 
moderno e que vai ter processos automatizados”.
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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.

Nakata inicia comemorações de seus 70 anos 
de trajetória no Brasil 

A Nakata, fabricante de autopeças, vai completar 70 anos e inicia 
as celebrações que acontecerão ao longo do ano para comemorar 
a trajetória de sucesso da marca e a sua conquista de posição de 
destaque no mercado. Todas as conquistas alcançadas foram fru-
to da somatória de diversos fatores, como gestão focada no clien-
te, relacionamento sólido com clientes e fornecedores e compro-

metimento de todas as pessoas que se dedicaram para que esses objetivos fossem atingidos. 
Segundo o diretor geral da Nakata, Marcelo Tonon, a empresa chega aos 70 anos de atuação pronta para 
continuar a construção do futuro, com os mesmos ideais e compromissos que a trouxeram até aqui. “O 
maior patrimônio conquistado é a capacidade de se transformar e estar permanentemente alinhada com 
as necessidades do mercado de reposição, além de antecipar tendências e superar expectativas. O trabalho 
construído por pessoas que fazem e fizeram parte da Nakata foi essencial para consolidá-la como empresa 
confiável, próxima e comprometida”, destaca.
Ao longo do ano, a empresa, que vive um momento de novo ciclo de crescimento com a implantação da nova 
planta integrada ao centro de distribuição no Complexo Nakata, em Extrema – MG, que representa aumento 
significativo de capacidade de produção e processos automatizados e tecnologia da Randon Tech Solutions. 
“A Nakata veio somar forças junto à Fras-le, consolidando portfólio e pacote de serviços singulares ao mer-
cado de reposição brasileiro. Com nossas marcas e produtos, disponibilizamos para o aplicador a solução 
completa desde o sistema de direção ao sistema de freio”, revela Anderson Pontalti, diretor superintendente 
da Fras-le que adquiriu a Nakata em 2019.

Parceria entre MP Lub e Vibra Energia (Lubrax)

A Vibra Energia, empresa de distribuição de combustíveis e lubrificantes, elegeu um atacadista 
exclusivo para a marca Lubrax nos estados de Alagoas e Pernambuco. A medida, explica a 
companhia, tem como objetivo aproximar mais os produtos do mercado, agilizando o aten-
dimento e fortalecendo a atuação entre os clientes. A mudança começou no dia 1º de julho e 
desde essa data as aquisições devem ser realizadas através do distribuidor MP Lub Comércio 
e Representação Ltda. A Vibra Energia também informa que todos os revendedores serão con-
tactados pela MP Lub para serem informados da mudança.
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Sabó destaca iniciativa ambiental

Aproveitando que em junho são comemorados o Dia Mundial da Re-
ciclagem e o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Sabó, indústria de 
juntas e retentores, destacou a importância da sua parceria na área 
de ESG (Environmental, Social and Governance - Meio Ambiente, 
Social e Governança, em português) com a empresa Eureciclo, es-
pecializada em tecnologia para rastreamento da cadeia de recicla-
gem. Através da parceria, a Sabó realiza ações de logística reversa 
(fluxo de produtos, embalagens ou outros materiais desde o ponto 
de consumo até o local de origem). 

Rolemar investe na 
diversificação de produtos.
 
Com o objetivo de atender, melhor e 
com excelência, o mercado pernambu-
cano a Rolemar, distribuidora de peças 
para veículos leves e utilitários, informa 
que investe na diversidade do estoque 
com aproximadamente 35 mil itens com 
marcas de qualidade para atender os con-
sumidores de Pernambuco. A empresa 
ressalta ainda que tem mais de 32 anos de 
atuação no mercado e convida as reven-
das de autopeças a construir parcerias.

Fras-le registra crescimento 
na receita líquida

A Fras-le alcan-
çou receita líquida 
consolidada de R$ 
704,8 milhões no 
primeiro trimes-
tre de 2022, o que 
representa 10% 
de crescimento 
na comparação 
com os primei-
ros três meses do 
ano passado. Os 

índices refletem equilíbrio entre as recomposições de 
preços dos produtos comercializados e os custos com 
produção e variação cambial do período. “Com cerca 
de 90% das nossas receitas geradas no aftermarket e 
um modelo diversificado de produtos e mercados, con-
seguimos alcançar resultados que traduzem a nossa 
capacidade de equilíbrio e resiliência, especialmente 
em momentos desafiadores”, afirmou o diretor de rela-
ções com investidores da Fras-le, Hemerson de Souza.

Philips investe em segmento de lanternas de inspeção

A Lumileds, fabricante de lâmpadas automotivas Philips, diversificou suas 
atividades no Brasil e passou a atuar em um novo segmento, o de lanternas 
de inspeção. São três novos produtos que chegaram ao mercado: Penlight 
Professional, EcoPro 40 e a EcoPro 61 Slim. Destinadas tanto para o setor 
de manutenção e reparação de veículos como para uso diário residencial, as 
novas ferramentas de inspeção foram projetadas e testadas pela Philips para 
permitir iluminação adequada mesmo em locais de difícil acesso.
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Cofap e Magneti Marelli oferecem catálogos

Para atender o crescimento do mercado de motocicletas, as marcas Cofap e Magneti 
Marelli apostam em um amplo portfólio de produtos. A linha de amortecedores Co-
fap, segundo as empresas, atende 96% da frota nacional e oferece produtos desen-
volvidos para modelos de baixa, média e alta cilindradas. Além dos amortecedores, 
a Cofap tem componentes para o segmento duas rodas: tubo interno, kit de trans-
missão e pastilhas e patins de freio. Os motociclistas e reparadores também contam 
com produtos da marca Magneti Marelli para motocicletas. Considerando as duas 
marcas, são cerca de 300 códigos destinados ao segmento duas rodas.

Soluções da Schaeffler reduzem emissão de poluentes

A Schaeffler, fornecedora global dos setores automotivo e industrial, tem um portfólio 
de produtos e sistemas automotivos para equipar veículos com motores a combustão 
(modelo que domina as ruas atualmente), híbridos e até os 100% elétricos, com foco 
na redução de emissão de poluentes e no consumo de energia. As soluções automo-
tivas da empresa são para o powertrain, ou seja, os sistemas de tração dos veículos. 
Dentre os produtos estão o VCP (Variable Camshaft Phasing), que reduz a emissão de 
gases em motores a combustão, o UniAir, sistema de gerenciamento das válvulas do 
eixo de comando que permite menos consumo de combustível, e o eixo elétrico para 
modelos híbridos e 100% elétricos. 

Empresas Randon alcançam R$ 2,5 bilhões de receita

O grupo Randon, que atua na área de semirreboques, vagões ferroviários e 
autopeças, teve receita líquida de R$ 2,5 bilhões no primeiro trimestre de 
2022 - um aumento de 29,5% na comparação com o mesmo período do ano 
passado. Esse é o maior patamar para um primeiro trimestre em toda a 
história da empresa, que atribui o desempenho ao nível de demanda nos 
mercados de veículos comerciais e no segmento de reposição e o acréscimo 
de receitas de novas empresas adquiridas. Outro destaque do trimestre foi 
nas receitas do mercado externo, que aumentaram 48% no comparativo com 
o mesmo período de 2021, alcançando US$ 99,9 milhões. 

Meritor reforça treinamento de aplicadores no Brasil

Com a aquisição de mais uma unidade móvel de treinamento e a retoma-
da das ações presenciais, a Meritor Brasil intensificou seu programa de 
treinamento em todo o território nacional. O objetivo da iniciativa, batizada 
de “Frota Parceira”, é atender mais de 3 mil profissionais em 2022, incluin-
do mecânicos, frotistas e distribuidores. “Esse trabalho de capacitação é 
muito valorizado no aftermarket e de extrema importância para fidelizar 
os clientes”, ressaltou Gerson Backrany, gerente nacional de vendas do 
mercado de reposição da Meritor América do Sul.



Volda retoma treinamentos presenciais para clientes e parceiros

Desde o final do mês de junho, a Volda está retomando gradualmente os 
seus treinamentos presenciais em todas as regionais. A iniciativa tem 
como objetivo capacitar seus clientes e parceiros para que possam apre-
sentar a marca junto ao mercado automotivo de forma técnica e objetiva.
Os treinamentos são baseados em três pilares: técnico, comercial e de-
senvolvimento dos profissionais. Os conteúdos são passados em três 
formatos distintos de palestra, ministradas por Claudio Luvizzotti, Car-
los Fortes e Arlisson Silva.
Embora apresentem temas diversos, todos os treinamentos são direcionados para atender qualquer tipo 
de público do setor automotivo, desde o profissional operacional ao estratégico. A estimativa da Volda é que 
mais de 3 mil pessoas participem dos treinamentos ao longo do segundo semestre de 2022.
Arlisson Silva é um dos profissionais da Volda que ministra os treinamentos técnicos sobre os produtos da 
empresa e destaca as vantagens desse tipo de capacitação, ” são ações que trazem melhor conhecimento 
sobre a marca, resultando em maior confiança nos produtos e serviços, o que fortalece a relação comercial 
entre fornecedor e clientes”, frisa. Para Carlos Fortes, que ministra os treinamentos voltados para novas 
técnicas de vendas e atendimento ao cliente, esse tipo de conteúdo contribui muito para a reciclagem da 
equipe, “a equipe fica mais atenta aos detalhes da estrutura, principalmente ao lidar com clientes, melho-
rando a motivação da equipe”.
Um dos destaques dessa nova fase de treinamentos presenciais é o retorno da palestra que foi um dos 
maiores sucessos de público antes da pandemia, cujo tema é “Conquiste a mente e o coração do seu clien-
te”, ministrada por Claudio Luvizzotti, “o processo de prosperidade exige que uma empresa atue como uma 
célula de oportunidades, e o investimento em educação e qualificação de seus colaboradores e clientes é 
uma ação essencial para vencer os desafios do crescimento”, conclui.
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Delphi celebra 10 mil toneladas de resíduos reutilizados

A Delphi Technologies Aftermarket, marca da BorgWarner, celebrou no-
vamente o Reman Day, programa global de conscientização sobre o uso 
de peças remanufaturadas com soluções ecológicas. Segundo a em-
presa, a reutilização de resíduos para a produção de injetores e bombas 
diesel gera uma economia de 50% a 70% no uso de matéria-prima e 
85% no consumo de energia. Em todos esses anos, o programa Reman 
já evitou o descarte de 10 mil toneladas de lixo em aterros sanitários.

Concurso cultural da Petronas

A Petronas Lubrificantes Brasil realizou o concurso cultural “Moto dos 
Sonhos Petronas Sprinta”. A iniciativa teve como premiação uma moto 
modelo Royal Enfield Continental GT zero quilômetro customizada pela 
Shibuya Garage, um capacete da Petronas e ingressos para o Festi-
val Interlagos 2022, programado para o período de 23 a 26 de junho, 
em São Paulo. Os participantes, para concorrer, tinham de gravar um 
vídeo com a seguinte temática: “Para você: o que significa conexão 
máxima com sua moto?”.

Leandro Ramiro assume a gerência 
de marketing da Continental Pneus

A Continental, fabricante de pneus de tecnologia alemã, anunciou Leandro Rami-
ro como seu novo gerente de marketing para a região do Mercosul. Formado em 
Administração de Empresas com Habilitação em Marketing pela Universidade Ma-
ckenzie, instituição na qual obteve pós-graduação em Economia Financeira, Ramiro 
também possui MBA em Marketing Executivo pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

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 inicia-
tiva vai aumentar a geração de energia da unidade em 36%. O projeto está 
alinhado com o Ecovison 2030, programa global da empresa que estabe-
lece metas para contribuir no esforço mundial em relação às mudanças 
climáticas, expandir a fabricação de produtos ambientalmente amigáveis, 
conservar recursos hídricos e fazer o gerenciamento de resíduos. 
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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

Conta-giros

Tecfil reforça estratégia com práticas ambientais

O ESG, sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, 
vem se popularizando nos últimos anos e a Tecfil, fabricante de filtros 
automotivos, está alinhada com o movimento. A empresa desenvolve 
um programa de ações voltadas às boas práticas ambientais e dentre 
os exemplos práticos já empregados se destacam as seguintes certi-
ficações: Qualidade (ISO9001), Qualidade Automotiva (IATF6949), Am-
biental (ISO14001) e de Segurança e Saúde no Trabalho (ISO45001).

Novo e-Center da Peugeot em Recife (Pe)

A Peugeot anunciou a abertura de oito novas concessionárias exclusi-
vas para veículos elétricos. Os “e-Centers”, como a empresa chama os 
locais, estavam presentes nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro 
e agora passam a integrar uma rede que inclui mais dois na capital 
paulista e seis nas seguintes cidades: Campinas, Recife, Brasília, Porto 
Alegre, Curitiba e Florianópolis. O plano de expansão é parte da estra-
tégia nomeada “MOVE TO ELECTRIC” da empresa. “Para nós, estimular 
o crescimento do ecossistema que suporta a oferta de veículos elétri-
cos é tão importante quanto o próprio lançamento de novos produtos”, 
afirma Felipe Daemon, head da Marca Peugeot na América do Sul.

Master aumenta tecnologia 
e capacidade produtiva

Com investimento de R$ 8 milhões, a 
Master Sistemas Automotivos, empresa 
do Grupo Randon, passou a usar automa-
ção e robótica na forjaria (unidade de moldagem de peças) na sua fábrica de Caxias do Sul (RS). Com siste-
mas robotizados para fabricação de eixos, o novo recurso entrou em funcionamento no dia 14 de junho e as 
instalações que o abrigam têm 2,4 mil metros quadrados de área construída. “Apostamos na robotização de 
atividades de manipulação, especialmente na forjaria, para aumentar a competitividade de nossos proces-
sos”, afirma o diretor da Master, Bernardo Bregoli.
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O Brasil, aos poucos, está reduzindo os números trágicos de 
acidentes e mortes. Mas há muito o que fazer e desde 2014 o 
movimento Maio Amarelo procura ajudar esse esforço

Em 2020, no Brasil, morreram 
5.291 pessoas no trânsito, 
segundo a Agência Brasil, 

órgão oficial de divulgação do Go-
verno Federal. Esse número colo-
cou o País, naquele ano, na quar-
ta posição em relação aos países 
listados no ranking do Road Safe-
ty Annual Report 2022, documen-
to produzido pelo The Internatio-
nal Transport Forum, entidade 
que reúne 63 nações membros. 
Ficamos atrás apenas de Estados 
Unidos (38.680), México (13.398) e 
Colômbia (5.447). Já no ano pas-
sado, o resultado foi um pouco 
mais trágico: perdemos 5.381 vi-
das nas ruas e estradas do País.
Essa situação preocupante é uma 
das várias justificativas para a im-
portância do Maio Amarelo, mo-
vimento criado com o objetivo de 
chamar a atenção da sociedade 
(poder público, população e ini-
ciativa privada) sobre o caos do 
nosso trânsito. É bem verdade que 
estamos evoluindo. Ainda segun-

do a Agência Brasil, a Polícia Ro-
doviária Federal começou a fazer 
um anuário sobre os acidentes de 
trânsito em 2007, e naquele ano 
foram registradas 6.742 mortes. 
Houve queda, portanto, mas a 
quarta posição mundial e o cresci-
mento de 2021, em relação a 2020, 
mostra que há muito a ser feito.
Para registrar a passagem do Maio 
Amarelo, várias iniciativas diferen-
tes foram realizadas dentro da te-
mática de cuidado com o trânsito.
Uma iniciativa importante veio 
da Associação Brasileira dos Fa-
bricantes de Motocicletas, Ciclo-
motores, Motonetas, Bicicletas e 
Similares (Abraciclo), que assi-
nou um termo de parceria com a 
Secretaria Nacional de Trânsito 
(Senatran), em apoio ao Plano 
Nacional de Redução de Mortes 
e Lesões no Trânsito (Pnatrans), 
do Governo Federal. Ele prevê 
ações voltadas para a redução 
de 50% no número de mortes e 
lesões no trânsito em 10 anos. 

Um mês de reflexões

Campanha de segurança

A Abraciclo também fez posta-
gens, nas suas redes sociais, so-
bre o Maio Amarelo de 2022.
O movimento Maio Amarelo nas-
ceu em 2014. A escolha do mês 
se deu pela decretação, realiza-
da pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), da Década de Ação 
para Segurança no Trânsito em 
11 de maio de 2011. A cor ama-
rela é uma referência a seu uso 
como advertência, no trânsito. 
Nos semáforos, por exemplo, o 
amarelo significa “atenção”.  





Chevrolet Equinox 
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Apesar do seu tamanho avantajado, SUV da Chevrolet faz, segundo 
a montadora, 9,3 km por litro de gasolina na cidade e tem torque 
suficiente para deixá-lo disposto nas arrancadas

Promessa de agilidade e economia



No mercado brasileiro, po-
de-se dizer que a Chevro-
let tem ótimo desempe-

nho nos compactos, com o Ônix 
na segunda posição entre os 
carros mais vendidos do Brasil, 
e boa performance nos SUVs de 
entrada, com a quarta posição 
do Tracker. A expectativa, agora, 
é no segmento chamado “SUV 
premium”, com o novo Equinox. 
Segundo a montadora, o mo-
delo teve alterações no design, 
ganhou mais tecnologia e traz a 
nova versão RS, com acabamen-
to mais esportivo.
São duas configurações: a RS, já 
citada, e a Premier com tração 
integral AWD. Ambas são equi-
padas com os seguintes itens de 
série: alerta de colisão frontal 
com detecção de pedestre e fre-
nagem autônoma de emergência, 
alerta de ponto cego com sensor 
de aproximação repentina, alerta 

de movimentação traseira, alerta 
vibratório de segurança no banco 
do motorista e alerta de esqueci-
mento de pessoas ou objetos no 
banco traseiro.
Em relação ao design, a versão 
Premier vem com frisos cro-
mados, novas rodas aro 19 com 
acabamento diamantado em dois 
tons, teto solar elétrico panorâmi-
co e faróis tipo projetor em LED. 
Já na RS os cromados, as rodas 
e o rack no teto são escurecidos. 
As dimensões são as seguintes: 
4.652 mm de comprimento, 2.725 
mm de entre-eixos, 2.105 mm de 
largura e 1.843 mm de altura. O 
porta-malas comporta 468 litros, 
podendo chegar a 1.627 litros com 
os bancos rebatidos.
No habitáculo, o teto preto e li-
nhas vermelhas que decoram 
bancos, volante, alavanca de 
câmbio e paineis são próprios 
da RS. Já o modelo topo de linha 

tem como diferenciais itens de 
tecnologia e conforto: sistema 
de áudio da marca Bose, bancos 
elétricos com duas memórias, 
apliques decorativos no painel e 
portas dianteiras em LED, parti-
da do motor por controle remoto 
para pré-climatizar a cabine, as-
sistente semiautônomo de esta-
cionamento e abertura elétrica 
da tampa do porta-malas com 
sensor de movimento.
Falando de mais componentes 
tecnológicos, as duas versões do 
Equinox trazem o sistema OnS-
tar para serviços de emergência 
e segurança, a nova geração do 
aplicativo myChevrolet App para 
comandar funções do carro à dis-
tância, o recurso OTA (over the 
air) para atualizações remotas de 
sistemas eletrônicos do veículo e 
o sistema multimídia MyLink com 
quatro novos recursos: projeção 
do Android Auto e Apple Car Play 
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sem a necessidade de cabo, wi-fi 
nativo, Spotify e Alexa.
Começando pelo wi-fi, ele per-
mite conectar simultaneamente 
até sete aparelhos. O serviço de 
streaming Spotify é baixado di-
retamente no MyLink. Segundo 
a Chevrolet, isso faz com que o 
usuário não precise usar o pla-
no de dados do smartphone, por 
exemplo, para acessar músicas 
e podcasts. A incorporação da 
Alexa é mais uma novidade que 
estreia com o Equinox. “O usuário 
pode pedir para a Alexa tocar mú-
sicas, fazer consultas diversas, 
obter direções, adicionar itens à 
sua lista de compras e controlar 
dispositivos de smart home ape-
nas com a voz”, dia a montadora.
Por fim, o aplicativo myChevro-
let para smartphone e smartwa-
tch permite comandar funções do 
carro a distância, fazer diagnós-
ticos remotos, consultas técnicas 
e agendar serviços na rede auto-
rizada. Entre as funções possíveis 
estão comandos remotos (ligar e 
desligar o motor para pré-climati-
zação da cabine, travar e destravar 
as portas, acionar luzes e buzina) 
e obter a localização do veículo (in-
formação que pode ser comparti-
lhada com outras pessoas). 
O Equinox é equipado com motor 1.5 
turbo com injeção direta de gasolina 

e transmissão automática com op-
ção de troca manual de marchas. 
São 172 cavalos e 27,8 kgfm de for-
ça. No caso da versão RS, a acele-
ração de 0 a 100 km/h pode ser feita 
em 9,2 segundos. Sobre o consumo, 
a Chevrolet diz que o modelo faz, 
com gasolina, 11,5 km/l na estrada 
e 9,3 km/l na cidade. 
A tração AWD, disponível no Equi-
nox Premier, pode variar o envio 
de torque para cada uma das 
rodas, de acordo com a neces-
sidade, para maior aderência do 
veículo. O condutor tem a opção 
de desabilitar o recurso, mesmo 
com o carro em movimento, e 
trafegar apenas com tração nas 
rodas dianteiras. Caso o sistema 
identifique alguma situação de 
risco, aparece uma mensagem 
no painel aconselhando o condu-

tor a reativar a tração integral.
Infelizmente a Chevrolet não di-
vulgou, até o fechamento desta 
edição de Auto Revista Pernam-
buco, uma informação básica e 
importante: os preços do novo 
Equinox (o motivo pelo qual as 
montadoras fazem isso, algu-
mas vezes, é um mistério). De 
qualquer forma, os veículos que 
disputam mercado com o mode-
lo estão na faixa entre R$ 170 mil 
e R$ 200 mil. Como o mercado 
brasileiro tem uma concorrên-
cia na qual os carros do mesmo 
segmento têm diferenças míni-
mas no preço, é de se esperar 
que o SUV fique nessa faixa.  
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Kwid E-Tech
O

 E
LÉ

TR
ICO “ACESSÍVEL”

Modelo compacto 
vai começar a ser 

fornecido em agosto 
próximo e se apresenta 

como um dos carros 
elétricos mais 

“baratos” do Brasil

Para se expandir em um país 
complicado como o Brasil, 
a eletrificação automotiva 

precisa sair dos modelos SUVs, 
destinados a um público com 
maior poder aquisitivo, e ir até 
a classe média e à classe média 
baixa, que compram seus car-
ros com muito sacrifício e ge-
ralmente precisam apelar para 
o mercado de usados, porque 
o preço de um zero quilômetro 
para elas é inviável. Além disso, 
os carros precisariam ser robus-
tos e de fácil manutenção.
O Kwid, compacto da Renault, foi 
o escolhido pela empresa para 
levar uma proposta ousada: ofe-
recer um produto para que, nas 
palavras da montadora, “mais 
consumidores brasileiros tenham 
acesso a um veículo 100% elétri-
co”. O modelo, vale ressaltar, tem 

uma marca forte no mercado. As 
versões com motor a combustão 
o colocam hoje na segunda colo-
cação entre os mais vendidos do 
segmento de carros de entrada 
(fica atrás apenas do Fiat Mobi).
A Renault frisa, no seu material 
de divulgação sobre o Kwid E-
-Tech (nome dado à versão elé-
trica), que o carro é mesmo feito 
para facilitar a vida de quem não 
tem muitos recursos para con-
viver com as limitações ainda 
existentes na maioria dos car-
ros elétricos. Um exemplo: boa 
parte desses veículos usa co-
nectores e carregadores espe-
ciais, não podendo ser ligados 
em uma tomada comum. O Kwid 
E-Tech já vem com um adapta-
dor de série que permite essa li-
gação sem grandes problemas.
A motorização elétrica deixa o 
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carro um pouco mais ágil, com-
parando com o movido a com-
bustão. Enquanto este último 
acelera de 0 a 100 km por hora 
em 13,1 segundos, o Kwid E-
-Tech faz o mesmo percurso em 
cerca de 8 segundos. Mas é na 
economia por km rodado que a 
Renault destaca o seu compac-
to elétrico. Segundo ela, o cus-
to de um quilômetro rodado do 
Kwid E-Tech é de R$ 0,06. “Esse 
mesmo quilômetro rodado custa 
R$ 0,48 em um veículo térmico 
equivalente”, diz a montadora. 
A questão, no entanto, é que um 
Kwid elétrico custa aproximada-
mente R$ 150 mil. Já o seu “ir-
mão” movido a gasolina ou etanol 
tem preço máximo perto de R$ 
70 mil. É certo que carros elétri-
cos dão menos manutenção e a 
economia é grande, comparando 
com o gasto de combustível. Mas 
pela diferença grande de valor 
entre os dois, ainda é uma conta 
difícil de fazer.
A autonomia do Kwid E-Tech é 
de até 298 quilômetros no uso 
urbano, dependendo do uso. 
“Valor mais que suficiente para 
a jornada diária média nas gran-

des cidades”, lembra a Renault, 
com razão. Mas fica a pergunta: 
será que vale a pena comprar 
um carro de 150 mil reais para 
rodar sem grandes preocupa-
ções apenas na cidade? 
De qualquer jeito, não é impos-
sível viajar com o carrinho. A 
bateria obtem carga total em 
aproximadamente 13 horas em 
uma tomada comum. Isso signi-
fica que o condutor poderia rodar 
seus quase 300 km na estrada, 
ao longo de um dia, parar o carro 
em um hotel e deixa-lo carre-
gando a noite toda para depois 

recomeçar o trajeto.  É preciso 
paciência, mas dá certo. 
O Kwid E-Tech é oferecido em 
versão única e tem como prin-
cipais recursos seis airbags, 
controle eletrônico de estabili-
dade (ESP), freios ABS com BAS 
(Braking Assist System), assis-
tente de partida em rampa (HSA), 
câmera de ré, sensor de estacio-
namento traseiro, ar condiciona-
do, travamento centralizado das 
portas por botão, vidros elétricos 
dianteiros e traseiros, ajuste de 
altura dos faróis, limitador de 
velocidade (com acionamento no 
volante), sistema multimídia com 
tela touchscreen de 7 polegadas, 
espelhamento de smartphone 
compatível com Apple CarPlay 
e Android Auto, bluetooth, en-
tradas USB e AUX e regulagem 
elétrica dos retrovisores.
Os interessados no modelo po-
dem fazer uma reserva dando um 
sinal de R$ 999 através do ende-
reço loja.renault.com.br. Segun-
do a fábrica, o carro começará a 
ser entregue a partir de agosto 
deste ano.  









A despeito do que acontece 
em vários países, ter um 
carro, no Brasil, significa se 

envolver em um emaranhado de 
burocracia e custos altos. Um dos 
exemplos disso é que os modelos 
mais “baratos” do mercado, hoje, 
estão no patamar de 70 mil reais. 
Mas esse calvário começa bem 
antes, já no processo de conse-
guir a carteira de habilitação. Auto 
Revista Pernambuco fez uma con-
sulta em relação ao conjunto de 
gastos para obter o documento, 
considerando as taxas do Detran 
e as de autoescola, e o valor total 
que apuramos não sai por menos 
de 2.400 reais (quase dois salários 
mínimos), em média.
Desde a resolução 789, publicada 
em junho de 2020 pelo Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), 
os candidatos a motorista são 
obrigados a cumprir uma carga 
de 45 horas de aula teórica e 20 
horas de aulas práticas, tornando 

O candidato a uma habilitação no Brasil precisa reservar cerca de 
dois salários mínimos para a aquisição do documento. E mais de 
80% do valor vai para gasto com autoescola

o gasto com autoescola a maior 
despesa do processo. O custo, 
que já era proibitivo para mui-
tas pessoas (desde 2009 existe 
um artifício chamado Carteira 
Popular, na qual os valores são 
subsidiados com recursos públi-

Legislação

cos para pessoas de baixo poder 
aquisitivo que precisam do docu-
mento), só piorou a situação.
Apenas para efeito de compa-
ração, fomos procurar informa-
ções sobre a aquisição da car-
teira de motorista nos Estados 
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Unidos, país com a maior frota 
do mundo e onde a cultura de 
ter um automóvel é bastante ar-
raigada na população. O resul-
tado que encontramos mostra 
uma considerável disparidade 
com o que somos obrigados a 
encarar por aqui.
Como lá o conceito de federação 
é bem mais forte do que o nosso, 
o país permite que cada estado 
defina como vai conceder a pri-
meira habilitação aos motoristas. 
Em alguns deles, não há sequer 
exigência sobre aulas teóricas ou 

práticas. Em outros (a maioria, 
pelo que encontramos), a média 
é de 30 horas de aulas teóricas e 
8 de aulas práticas. Mas a gran-
de diferença, que nos chamou a 
atenção, foi no custo. 
Uma autoescola do estado de 
Connecticut, por exemplo, ofere-
cia o pacote de 30 horas de aulas 
teóricas e 8 de aulas práticas por 
US$ 639. Já no estado de Nova 
York, o departamento de trânsito 
exige 5 horas de aulas teóricas 
para os candidatos à habilitação 
fazerem a prova. O preço do cur-

so é 49 dólares. Para quem não 
sabe, o salário mínimo por lá é 
de 1.100 dólares. Ou seja, o va-
lor gasto para obter a carteira é 
menor do que a renda mais baixa 
mensal dos trabalhadores.
Em relação às taxas cobradas 
pelos departamentos estaduais 
de trânsito, também chamou a 
atenção a grande diferença. Por 
lá, os custos - que variam para 
cada unidade de federação - não 
passam de 100 dólares na gran-
de maioria. Por aqui, embora 
as taxas dos Detrans não sejam 
absurdas, estão em um patamar 
quatro vezes maior.  
Contra o custo altíssimo da nossa 
carteira de habilitação foi elabo-
rado um projeto de lei de autoria 
da senadora Kátia Abreu (Partido 
Progressista/Tocantins). Ele pro-
põe o fim da obrigação de fre-
quência em autoescolas para a 
realização dos exames práticos e 
teóricos como condição para ob-
tenção da CNH. No lugar desses 
cursos, o projeto prevê o creden-
ciamento para a atividade de ins-
trutores independentes, que es-
tariam habilitados para preparar 
os futuros motoristas. 
A iniciativa de revogar determina-
ções da legislação de trânsito que 
trazem custos considerados abu-
sivos ou desnecessários para os 
motoristas lembra uma situação 
que aconteceu em 1999. Naquele 
ano, o Contran publicou resolu-
ção determinando a obrigatorie-
dade de um certo “kit médico” 
em todos os veículos, fazendo a 
fortuna de algumas empresas 
que passaram a vender o aces-
sório. No mesmo ano, a Câmara 
dos Deputados revogou a medida. 
A única coisa que não aconteceu, 
obviamente, foi a devolução do di-
nheiro a quem tinha comprado o 
tal kit, que passou a ser inútil, com 
o fim da obrigatoriedade.    
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As baterias ainda são o maior desafio dos carros elétricos. A 
boa notícia, no entanto, é que as tecnologias estão evoluindo 
rapidamente para aumentar a eficiência dos modelos

Componente

Um carro elétrico é um ve-
ículo bem mais simples 
e durável do que um com 

motor a combustão. Enquan-
to este último tem em torno de 
mil componentes, o elétrico tem, 
em média, apenas 200. Mas se 
é assim, qual a dificuldade para 
popularizar os veículos que não 
precisam rodar com combustí-
veis fósseis e têm um conjunto 
mecânico mais fácil de manter?
A resposta está em um único 
componente: a bateria. Respon-
sável por cerca de 40% do preço 

total de um carro elétrico, ela 
hoje representa o principal desa-
fio para a indústria automobilís-
tica. Os modelos elétricos ainda 
demoram bem mais tempo para 
reabastecer, comparando com 
os similares a combustão, e pre-
cisam de pontos de recarga que 
estão longe de ter a capilaridade 
e a agilidade de atendimento das 
redes de postos de combustível.
A primeira dificuldade, em rela-
ção à bateria de carro elétrico, 
está nos materiais que a com-
põem. Ela usa materiais como 

cobalto, níquel e lítio, todos eles 
minérios que precisam ser extra-
ídos em processos que deman-
dam muito esforço, degradam 
o meio ambiente e, em alguns 
países, estão ligados a casos de 
exploração de trabalhadores mal 
remunerados e expostos a con-
dições insalubres.
Outro desafio, não menos im-
portante, é em relação à re-
ciclagem. Um dos processos 
usados para recuperar os ele-
mentos contidos nas baterias 
velhas chama-se pirometalur-
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gia. Trata-se de uma combustão 
dos resíduos em fornos de altas 
temperaturas - um processo 
considerado pouco ecológico. 
Quanto mais a eletrificação ga-
nha escala, ou seja, registra mais 
carros rodando, maior se torna o 
problema de reciclagem das ba-
terias. Mas há exemplos, fora do 
Brasil, de programas executados 
por grandes indústrias automobi-
lísticas como Toyota, Tesla e BMW. 
Além de já trabalhar o reaprovei-
tamento das baterias com taxas 
próximas de 100% de recupera-
ção, elas investem em pesquisas 
científicas para o desenvolvimento 
de novas (e mais ambientalmente 
responsáveis) tecnologias. Uma 
alternativa, por exemplo, é a hi-
drometalurgia, considerada me-
nos agressiva ao meio ambiente 
do que a pirometalurgia. Nela, a 
separação e a extração dos mate-
riais são feitas através da diluição 
em uma solução química líquida.
“Na Europa o processo de reci-
clagem está bem evoluído. Além 
disso, é preciso considerar que as 
baterias possuem tamanha capa-
cidade de carga que mesmo que 
não estejam mais aptas a tracio-
nar um automóvel, têm condições 
de operar por mais de vinte anos 
como estacionária, por exemplo”, 

afirma Alexandre Costa, da Alpha 
Consultoria, empresa especiali-
zada no setor automotivo. 
As baterias estacionárias são 
equipamentos colocados em um 
local fixo e usadas como compo-
nentes de estações de energia. 
Na prática, portanto, o que acon-
tece em muitos casos de baterias 
de carros elétricos é que, ao in-
vés de irem para reciclagem, elas 
vão para aplicações como essas 
estações, adiando a necessidade 
de passar pelo processo de sepa-
ração dos seus materiais. 
A evolução também tem permiti-
do que mesmo no uso em auto-
móveis as baterias tenham auto-
nomia e vida útil cada vez maior, 
extendendo o prazo em que será 
necessário levá-las para algum 
processo de reaproveitamen-
to. Em relação à autonomia, um 
exemplo é o modelo S, da Tes-
la, que conseguiu rodar 900 km 
(quase a distância entre Fortaleza 
e Maceió) com uma única carga. 

“As montadoras estão recorrendo 
ao uso de motores elétricos ainda 
mais eficientes, materiais mais 
leves na carroceria e linhas cada 
vez mais aerodinâmicas a fim de 
aumentar a autonomia”, explica 
Alexandre. Já sobre a vida útil, já 
existem componentes com dura-
ção de 800 mil km.
Resta, portanto, o desafio da car-
ga rápida. É fato que já existem 
modelos elétricos capazes de 
“reabastecer” em cerca de cinco 
minutos, mas para isso é preci-
so usar carregadores especiais, 
bem diferentes da rede elétrica 
que temos em casa. O Renault 
Kwid elétrico recém lançado no 
Brasil, por exemplo, demanda 
aproximadamente 12 horas em 
uma tomada comum, para obter 
100% de carga. Mas com a rapi-
dez da evolução que as tecnolo-
gias têm apresentado, dá para 
acreditar que esse problema não 
levará tanto tempo assim para 
ser solucionado.   
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O significado do clássico pro-
vérbio brasileiro que dá 
título a este texto pode, li-

teralmente, ser analisado como 
o seguinte: fora da vista, fora da 
mente. Achei esta associação 
muito ilustrativa para caracteri-
zar o que acontece com os ges-
tores que ainda não implementa-
ram a gestão em seus negócios.
Estamos passando por um mo-
mento bastante complicado, na 
economia do nosso país, e isso 
faz com que os empresários 
busquem justificativas para os 
insucessos e se eximam da sua 
real responsabilidade. Mas mes-
mo diante de todo esse quadro 
econômico turbulento, podemos 
afirmar, com base em dados do 
programa SOL (O Segredo das 
Oficinas Lucrativas) que o mer-
cado de reparação automotiva 
apresentou indicadores positivos, 
no primeiro trimestre de 2022.
Os dados coletados para a linha 
leve, no segmento, mostram cres-
cimento de 16,87% na demanda de 
serviço, de 29,74% no faturamento 
e de 14,90% na produtividade. E 
o mais importante: foi registrado 
um índice positivo de 33,85% na 
lucratividade média das empresas 
participantes do programa.
Contra fatos não existem argu-
mentos. Sabemos que o seg-
mento é movido por necessidade 
de consumo e, mesmo com baixo 

poder de compra do proprietário 
de um veículo, quando existe 
a demanda de uma reparação 
muitas vezes ela não pode ser 
postergada. Outro fator relevan-
te é que as altas taxas de juros e 
a perda de poder aquisitivo dos 
consumidores vêm inibindo a 
compra de veículos novos. Dessa 
forma, os proprietários acabam 
por ter de investir na manuten-
ção de seus carros usados.
Vale ressaltar, ainda, que os da-
dos apresentados acima são do 
segmento de serviço de repara-
ção, mas não podemos esquecer 
que ele influencia toda a cadeia 
de comercialização de peças. 
Logo, podemos afirmar que o 
quadro é positivo para todos os 
players dessa cadeia. Fica, então, 
a pergunta: Por que diante deste 
cenário ainda existe uma boa fa-
tia de empresários lamentando? 
A resposta também pode ser ex-
traída dos números. E novamen-
te recorro aos estudos do nosso 
BI-SOL (Business Intelligence – 
O Segredo das Oficinas Lucrati-
vas) que de forma clara apresen-
ta um crescimento de 17,2% no 
prazo médio de venda. 
Ou seja, o cliente está procurando 
mais flexibilidade na hora de pa-
gar a conta e isso faz com que o 
prazo fornecido pelas empresas 
seja alongado. E o alongamento 
do prazo médio de venda, por sua 

vez, afeta diretamente o fluxo de 
caixa dos empreendimentos, sina-
lizando logo um aperto imediato 
no saldo bancário. Isso acontece 
independentemente da margem 
de lucro ter sido elevada ou não. 
Recorro, então, novamente ao di-
tado: O que os olhos não veem, o 
coração não sente. O empresário 
não percebe a realidade por não 
acompanhar seus resultados por 
meio de uma gestão adequada, 
separando a análise financeira 
da análise econômica. Por isso, 
quando vê o saldo do banco di-
minuir já entra em pânico e parte 
para tomada de decisões erradas 
e acaba por agravar a eficiência 
das suas operações.
O momento é de focar na gestão 
do fluxo de caixa, e o grande dife-
rencial competitivo hoje é forne-
cer ao cliente condições de con-
sumo por meio de alongamento 
do prazo de venda. A empresa 
que possui reserva para aten-
der essa necessidade já parte na 
frente. A que não possui reserva 
deve procurar de forma criativa 
captar recursos de custo baixo 
(antecipação de cartões), permi-
tindo a viabilização do negócio.
A gestão empresarial tem exigido 
cada vez mais dos empresários. 
E o amadorismo tem pago um 
preço caro pela sua ineficiência. 
Portanto, invista em gestão.

Sucesso.   

O que os olhos não veem, 
o coração não sente
Sem um plano de gestão, uma empresa pode não ter 
visão sistêmica da sua situação financeira. E a falta de 
conhecimento é um risco para tomadas de decisões erradas

Novo olhar

Claudio Araujo 
claudioaraujo@secrel.com.br 

www.exitotreinamento.com.br
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Exposição

A volta do 
saudosismo

Após dois anos, 
exposição em 

São Paulo voltou 
a reunir os 

apaixonados por 
carros clássicos 
de todo o Brasil 
e contou com a 
participação de 

cearenses

Um dos maiores eventos de 
veículos de colecionado-
res do Brasil, o 7º Encon-

tro Brasileiro de Autos Antigos 
(EBAA), finalmente aconteceu 
depois de dois anos de interrup-
ção por causa da pandemia da 
Covid 19. A cidade de Águas de 
Lindoia, no interior de São Paulo, 
recebeu mais de 400 mil pessoas 
durante os dias 20 e 24 de abril. 
Foram cerca de 800 veículos ex-
postos e, de acordo com os or-
ganizadores havia um pouco de 
tudo: raridades, clássicos, mo-
delos 100% originais, restaura-
dos e até caminhões.

Evento com alcance nacional, o 
EBAA recebeu caravanas e ex-
pedições de várias regiões. Des-
taque para o colunista da Auto 
Revista e um dos organizadores 
de uma das expedições, Arnóbio 
Tomaz, que participou pelo quar-
to ano seguido (desconsiderando 
a interrupção do evento em 2020 
e 2021) e levou nove modelos. 
De acordo com o colecionador 
Arnóbio Tomaz, foram 3.270 km 
percorridos em 6 dias de viagem, 
com saída de Fortaleza (Ce), nos 
quais várias paradas acontece-
ram para divertir tanto os cole-
cionadores quanto o público que 
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podia acompanhar o cortejo de 
carros pelas cidades visitadas.
“Viajamos só durante o dia e 
aproveitamos para visitar luga-
res como as cidades históricas 
de Minas Gerais”, afirma Arnó-
bio, ressaltando que foi monta-
da uma infraestrutura de apoio 
com um caminhão e mecânicos. 
Mas nem foi preciso usar muito 
esse apoio, de acordo com ele, 
porque os modelos se compor-
taram bem na estrada. “Tivemos 
problemas só em dois carros e 
foram coisas simples”, afirmou.
Na programação da 7ª edição 
do EBAA estavam incluídos o 2º 
Grande Leilão de Veículos Anti-
gos de Águas de Lindóia, compe-

tições como o “2º Em Busca do 
Brilho Perfeito”, a “3ª Batalha 
dos Construtores”, shows e uma 
feira de peças, antiguidades e 
artigos para restauração.
A premiação aconteceu na noite 
de sábado, dia 23, para os veí-
culos que mais se destacaram 
em suas respectivas categorias. 
O colecionador Dante Forestieri 
recebeu um troféu do EBAA por 
mais de 40 anos dedicados aos 
carros antigos. Ele chegou ao 
evento em um belo clássico, um 
Dodge Brother 1929.
A agremiação de destaque do 
EBAA foi o Alfa Romeu Clube. Na 
categoria Galaxie Clube, o ven-
cedor foi João Caetano de Melo 
com um Galaxie 500 1970. Na 
categoria distância percorrida. 
o troféu foi para Norman Santos 

que veio de Vitória, no Espírito 
Santo, em um Ford 1932. Consi-
derando ida e volta, ele percor-
reu mais de 2 mil quilômetros 
com o modelo de quase um sé-
culo de existência.
Na Batalha dos Construtores 
quem levou a melhor foi a equipe 
Ogros Garage com o projeto Ford 
F1 1951. Entre os veículos da ca-
tegoria Tributo, destaque para o 
Fusca Telesp, de Odil Porto. “No 
Best in Show Nacional 2022”, o 
vencedor foi Léo Steinbruch com 
um Alfa Romeu Furia. Por fim, 
nas categorias “Best in Show” 
pré-guerra e pós-guerra, os ven-
cedores foram um Ford Cord 810 
de 1936, de Fernando Leibele, e 
um Plymountth Superbird 1970, 
de Juliano Gonçalves.    









Imagine, caro leitor, que você um dia pre-
cisou enfrentar um lugar com muita poei-
ra, um ar bastante carregado. Mesmo que 

não sofra de rinite alérgica, é bem provável 
que você comece a espirrar - e isso é bom 
sinal, porque é seu corpo protegendo os 
pulmões da contaminação por um ar sujo 
que não vai facilitar em nada o processo 
de respiração. Bom, fizemos essa analogia 
para explicar a importância de um compo-
nente essencial para a “saúde” do automó-
vel: o filtro de ar do motor.
Carros não espirram para rejeitar a entrada 
de ar sujo, como nós fazemos, por isso é o fil-
tro de ar que protege o motor das impurezas 
que podem prejudicar o processo de queima 
de oxigênio na câmara de combustão - essen-
cial para produzir a energia que vai gerar o 
movimento do veículo. Quanto mais impuro o 
ar, pior vai ser o resultado da queima e, con-

Relativamente barato, em relação a outros custos com o carro, 

o filtro de ar é uma peça simples de trocar e que pode fazer 

toda a diferença para o consumo e o desempenho do carro
NÃO VACILE COM O FILTRO!

Componente I
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sequentemente, se tem um mo-
tor sem força e consumindo mais 
combustível do que deveria.
Fazendo mais uma vez uma ana-
logia com o corpo humano, você 
pode reparar que a parte interna 
do nosso nariz é repleta de pe-
quenos cílios. Eles têm a função 
de reter parte das impurezas do 
ar que inalamos. O filtro de ar 
do carro funciona de uma forma 
que remete a essa mesma lógi-
ca. Ele é fabricado em formato de 
sanfona, com diversas camadas 
contendo papel e fibras. Esses 
materiais formam uma barreira 
que retém as impurezas do ar. E é 
importante saber disso para lem-
brar que eles não têm capacidade 
infinita de absorção. Vai chegar 
um momento em que será preci-
so trocar o filtro, e é bom saber a 
hora certa para fazer isso.
O primeiro sinal de desgaste do 
filtro de ar é que a sujeira acu-
mulada começa a ficar aparen-
te, perceptível apenas com uma 
pequena olhada no componente. 
As camadas sobre as quais fala-
mos, com papel e fibras, retêm 
resíduos compostos por partícu-
las que podem ser do tamanho 
de 1 mícron, ou seja, a milésima 
parte de um milímetro (só para 
você ter uma ideia, um fio de ca-
belo tem, em média, 0,07 mm). 
Por isso, mesmo em um ar apa-
rentemente limpo, o filtro segue 
trabalhando muito.
Se as camadas do filtro estive-
rem saturadas de sujeira, ele 
vai passar a funcionar como um 
bloqueador da passagem do ar. 
Com isso, o motor vai precisar 
“se esforçar” mais para funcio-
nar, porque não vai ter oxigênio 

na quantidade ideal para reali-
zar a queima com o combustí-
vel. O resultado vai ser sentido 
no acelerador, com menos po-
tência, e no bolso, com o au-
mento do consumo.  
Durante a troca de óleo do motor, 
o frentista do posto ou qualquer 
outro profissional que executar 
o procedimento pode facilmente 
aproveitar e verificar também o 
estado do filtro de ar. Se o com-
ponente apresenta uma cor mais 
escurecida e excesso de poeira, 
fuligem ou outro tipo de impure-
za, vale a pena lembrar a última 
vez que ele foi trocado (o ideal é 
colocar, naquele adesivo que o 
posto ou a oficina fornece para 
colocar no para-brisa, a quilo-
metragem do carro em cada tro-
ca). Associado ao tempo de uso 
do filtro, outro fator importante 
é se o carro vem apresentando 
consumo acima do normal ou 
perda de força.
Também é essencial ter em men-
te o tipo de terreno no qual o ve-

ículo trafega com frequência. Se 
você roda muito em estrada de 
terra, o tempo de vida do filtro de 
ar certamente vai ser menor do 
que o de um veículo que anda só 
em asfalto, porque ele vai receber 
impurezas com mais frequência. 
Não há uma regra universal para 
determinar a vida útil do filtro de 
ar, porque, como dissemos, tudo 
vai depender do uso que se faz do 
veículo. Mas uma média poderia 
ser a seguinte: a cada 5 mil qui-
lômetros rodados em áreas com 
estrada de terra e a cada 10 mil 
quilômetros em áreas urbanas, 
é aconselhável checar se o filtro 
precisa ser trocado. 
Por fim, lembramos que em um 
carro compacto, um filtro de ar 
para motor custa menos de 100 
reais. E um tanque de gasolina, 
em um modelo desse tipo, sai por 
3 vezes esse valor (e esse gasto 
não para de subir). Por isso, o 
investimento nesse componente 
vale a pena, para não desperdiçar 
combustível nem dinheiro.    
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Gasolina a um preço absur-
do, etanol acompanhando o 
disparate. O que fazer para 

driblar os vários aumentos nos 
combustíveis mais usados pe-
los proprietários de automóveis 
do Brasil? Bem, há muito tempo 
motoristas têm recorrido ao Gás 
Natural Veicular (GNV) para sair 
do sufoco e tentar economizar. 
Especialmente para motoristas 

Fizemos uma pesquisa e calculamos valores para ver se vale 
a pena colocar um kit de gás natural para substituir gasolina e 
álcool. Confira os resultados que encontramos

profissionais, que passam o dia 
rodando, o GNV é uma alternativa 
sempre considerada. 
Mas será que o investimento 
em um kit que consegue adap-
tar o carro para rodar com esse 
terceiro combustível realmente 
compensa? Para descobrir, Auto 
Revista Ceará fez uma pesquisa 
em três oficinas instaladoras do 
equipamento. E a primeira certe-

za que tivemos foi a seguinte: não 
é nada barato ter GNV no carro. 
O preço médio que encontramos 
ficou em torno de 6 mil reais.
De acordo com os locais pesqui-
sados, esse valor é o suficiente 
para um kit com cilindro de gás 
(onde o combustível vai ficar ar-
mazenado) de 15 metros cúbicos. 
Na cidade, em média, segundo 
foi informado pelos profissionais 

GNV é alternativa?

Componente II
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responsáveis pela venda do kit, 
o carro consegue rodar 150 km 
com o cilindro cheio - 10 km por 
metro cúbico. Já na estrada, ele 
chega a 180 km de autonomia.
De posse dessas informações, 
fomos fazer um comparativo com 
os custos de gasolina. É preci-
so lembrar que o GNV também 
é um gás derivado do petróleo, 
logo também está passando por 
sucessivos aumentos de preços. 
O valor médio para o m3 de GNV, 
que encontramos no site da Agên-
cia Nacional de Petróleo (ANP), 
foi de R$ 5,77. Já o da gasolina, 
também segundo o levantamento 
da ANP, estava em R$ 7,41.
Considerando um carro 1.0 fa-
zendo cerca de 10 km por litro 
de gasolina em trechos urbanos, 
se o motorista rodar 30 km por 
dia, no fim do mês vai chegar a 
aproximadamente 900 km - ou 
seja, um gasto de 90 litros. O cus-
to para ele, nesse caso, seria de 
cerca de 666 reais. Já rodando os 
mesmos 900 km com GNV, com 
consumo de 10 km por metro cú-
bico, como vimos anteriormente, 
ele gastaria 90 m3 ao longo de 
um mês. Multiplicando pelo valor 
médio do combustível, daria R$ 
519,30. Comparando as duas al-

ternativas, com o GNV o motoris-
ta economizaria, mensalmente, 
pouco mais de R$ 145,00.
Considerando que ele gastou 6 
mil reais para instalar o kit, se-
riam precisos 41 meses para o in-
vestimento se pagar e a economia 
real começar a fazer diferença no 
bolso. Ou seja, um motorista que 
roda essa quilometragem de 900 
km por mês teria de esperar qua-
se 3 anos e meio para poder dizer 
que estava realmente economi-
zando. Mas vale ressaltar que os 
preços dos combustíveis seguem 
variando muito e nada garante 
que a proporção de valores entre 
gasolina e GNV seria a mesma ao 
longo de todo o período.
Já considerando um motorista 
profissional, seja de táxi ou de al-
gum aplicativo como Uber ou 99 
Pop, a média de quilômetros ro-
dados mensalmente pode chegar 
fácil ao quádruplo da registrada 
por um motorista comum. Consi-
derando nossos valores descritos 
anteriormente, chegaríamos a 
uma média de 120 km diários e 
3.600 km por mês. Fazendo nova-
mente os cálculos e consideran-
do os mesmos números de con-
sumo (10 km por litro de gasolina 

ou por m3 de GNV), chegaríamos 
aos seguintes gastos: R$ 2.667 de 
gasolina e R$ 2.077 para GNV. 
A economia por mês para o mo-
torista, de um combustível em 
relação ao outro, seria de aproxi-
madamente 590 reais. Se o kit de 
conversão custa R$ 6 mil, o mo-
torista de taxi ou aplicativo preci-
saria de pouco mais de 10 meses 
para pagar seu investimento e 
começar a contabilidade da eco-
nomia com a troca de gasolina 
por GNV. Nesse caso, parece va-
ler a pena. 
Como conclusão, vemos que para 
os motoristas não profissionais, 
que não rodam trajetos muito 
grandes diariamente (mesmo que 
não sejam pequenos o suficien-
te para o custo do combustível 
deixar de doer no bolso), o GNV 
não parece ser uma opção muito 
atraente, pelo tempo necessário 
para ter retorno do gasto com o 
kit. Mas vale lembrar que a vida 
útil do equipamento é de mais 
de 10 anos e ele pode ser trans-
ferido para outro veículo, caso o 
proprietário deseje trocar. Fica 
sendo, portanto, uma avaliação a 
ser feita de acordo com a realida-
de de cada um.    
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Colaboração no ambiente organizacional

A colaboração é algo que 
nunca sairá de moda. 
Desde os primórdios bus-

camos nas relações humanas 
e sociais a contribuição de to-
dos por todos. Dito isso, o que 
podemos fazer, em um sistema 
organizacional, para resgatar na 
essência humana a capacidade 
colaborativa? O primeiro passo 
é fazer com que as pessoas des-
construam um pensamento bas-
tante difundido, atualmente, de 
que para “sobreviver, ocupar um 
espaço e ter ‘sucesso”, é preciso 
ter atitudes individualistas e per-
der a visão do coletivo.
Sabemos que a vida nos molda 
desde cedo a sermos os melho-
res. Quando crianças, a meta 
é ser o melhor da escola para 
ocupar um espaço no quadro de 
honra e com isso garantir, no fu-
turo, uma vaga na universidade 
para seguir lutando pelo próprio 
espaço no mundo corporativo. Ou 
seja, é tanta competição que ela 
nos leva a perder a oportunidade 
de somarmos e tornarmos a vida 
mais leve e rica de relacionamen-
tos saudáveis e resultados cons-
truídos coletivamente.
Nas organizações, cabe a elas 
desenvolver a sua cultura de co-

letividade com ações como as 
que serão listadas a seguir:
• Engajar os colaboradores em 

objetivos comuns nos quais 
eles possam interagir e contri-
buir com seus conhecimentos 
e habilidades;

• Ter líderes que saibam reco-
nhecer e valorizar as pessoas 
e o time;

• Oferecer espaço para que as 
pessoas possam expressar 
suas ideias e sentimentos, in-
centivando trocas e aprendiza-
dos em conjunto;

• Treinar e capacitar o time. A 
educação corporativa é neces-
sária para a constante evolu-
ção em todas as áreas;

• Criar espaços de convivência 
onde as pessoas possam ter 
momentos de descontração e 
aliviar as tensões e o estres-
se do dia a dia. Podem ser 
locais para cafés, conversas 
informais e celebrações de 
datas comemorativas e de 
resultados;

• Desenvolver ações que contri-
buam para o autoconhecimen-
to e a autoconsciência, pois a 
partir daí o time da empresa 
terá maturidade para respeitar 
as diferenças e, consequente-
mente, irá conviver em um am-
biente mais colaborativo e com 
bem estar.

Até a próxima.   

Recursos humanos

A competitividade no ambiente da empresa pode existir, mas o mais 
importante é desenvolver nos funcionários o senso de crescimento coletivo

Izabel Bandeira 
Psicóloga e coach 

izabelband@hotmail.com
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Que ter um veículo no Brasil 
é uma tarefa cada vez mais 
desafiadora, por causa dos 

custos crescentes, não é novi-
dade para ninguém. E se é um 
modelo da linha pesada, então, 
a coisa fica ainda pior. Por isso, 
onde é possível economizar, 
sempre há alguém procurando 
oportunidades. E um dos itens 
nos quais foram procuradas al-
ternativas cada vez mais diver-
sas é o pneu. Também pudera: 
se um pneu novo para carro de 

Pneus remoldados são a alternativa mais completa de comprar 
um produto parecido com um novo. Mas é preciso muito critério, 
na hora de escolher os que vão ser colocados no veículo

passeio custa a partir de 300 re-
ais, um item para caminhão tem 
preço 3 ou 4 vezes maior.
Se durante muito tempo os mo-
toristas recorriam ao recauchu-
tado ou ao recapado para evitar 
a facada de comprar um novo, 
agora existe a opção do remol-
dado. Para quem não sabe deta-
lhes técnicos, há diferenças entre 
cada um. Segundo o Inmetro - 
que diante da demanda cada vez 
maior estabeleceu critérios téc-
nicos e um selo de qualidade para 

os produtos - pneu recapado é o 
que tem sua banda de rodagem (a 
parte que entra em contato com 
o solo) substituída. No recauchu-
tado, além da banda de rodagem 
é trocada a parte que fica entre 
ela e a lateral do pneu). O remol-
dado, por fim, inclui também a 
substituição de toda a superfície 
da lateral. Neste último, o pneu 
primeiro é praticamente reduzido 
ao seu esqueleto e depois refeito.
Ainda de acordo com o Inmetro, 
um pneu que passou por um 

Novo (quase) de novo

Componente III
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processo de reconstrução pre-
cisa, para atestar sua qualida-
de, enfrentar um procedimento 
chamado ensaio de velocidade 
sob carga. Como o próprio nome 
diz, trata-se de uma avaliação de 
como o produto se comportaria 
em um veículo com muito peso e 
andando rápido. 
O selo de qualidade do órgão 
exige que, após o teste, ele não 
apresente nenhum dos seguin-
tes problemas: perda de pedaços, 
falhas ou separação nos pontos 
onde houve a colagem da bor-
racha nova, rachadura e cabos 
rompidos. Além disso, deve ser 
feita medição do diâmetro exter-
no do pneu depois de seis horas, 
no mínimo, do término do ensaio 
de velocidade sob carga. O va-
lor medido não deve exceder em 
3,5% o que existia antes do en-
saio. Os pneus reciclados, vale 
ressaltar, são submetidos no tes-
te do Inmetro às mesmas exigên-
cias de qualidade dos novos.
Um detalhe curioso é que não 
encontramos, em pesquisa fei-
ta com os principais e maiores 
fabricantes de pneus que atuam 
no mercado brasileiro (Firestone, 
Pirelli, Michelin e Hankook), op-
ções de pneus reconstruídos. As 
indústrias que os produzem têm 
nomes menos conhecidos, como 
TCP, Small Pneus e Pioneiro 

Pneus. Um dos motivos para isso 
pode estar na lucratividade. Um 
pneu remold pode chegar a cus-
tar a metade de um produto novo, 
e por isso não ser interessante 
para os grandes nomes do seg-
mento. Mas se ele é mais barato, 
também dura menos. Seu tempo 
de vida útil é cerca de 30% menor 
que o de um produto novo. 
Fizemos uma pesquisa entre si-
tes especializados em automó-
veis e, mais especificamente, em 
pneus para fazer a seguinte per-
gunta? Vale a pena comprar um 
remold? O que pudemos consta-
tar é que o tema está longe de ser 
uma unanimidade. Enquanto uns 
exaltavam as vantagens - além do 
custo menor, eles representam 
uma contribuição para o meio 
ambiente, já que reaproveitam 
carcaças que poderiam ir para li-
xões - boa parte desaconselhava.
Um dos problemas mais citados é 
o risco de comprar um pneu com 
carcaça muito velha. O Inmetro 
exige que um remold tenha sua 
estrutura interna com no máximo 
7 anos de fabricação, mas é muito 
difícil ter esse controle para ga-
rantir que as fábricas estão real-
mente atendendo esse requisito.
Outra complicação dos remolds 
é que como eles são produzi-

dos com restos da indústria de 
pneus, é possível que o proprie-
tário de um veículo, ao comprar 
mais de uma unidade, esteja 
levando pneus com carcaças de 
diferentes fábricas. Pode não ser 
um problema grande, mas é fato 
que cada produtor tem seus pa-
drões de resistência e estabilida-
de e isso pode se refletir em um 
comportamento diferente dos 
pneus, principalmente em altas 
velocidades. Portanto, se o ne-
gócio é economizar, mesmo com 
os riscos, a dica é pesquisar bem 
sobre o fabricante dos pneus re-
molds que vão ser comprados, 
para checar a qualidade dos 
seus produtos e evitar surpresas 
desagradáveis.  

Se durante muito tempo 
os motoristas recorriam 
ao recauchutado ou ao 
recapado para evitar a 
facada de comprar um 

novo, agora existe a 
opção do remoldado
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A auditoria trabalhista é um 
processo que tem por ob-
jetivo examinar se as leis 

e normas aplicáveis à esta área 
estão sendo cumpridas. Além de 
direcionar o olhar para o que é le-
gal, ela também precisa analisar 
se as políticas e processos inter-
nos estão sendo executados. Com 
isso, a empresa não estará apenas 
prevenindo litígios, mas corrigindo 
possíveis gaps que podem causar 
prejuízo aos negócios.
É possível e prático criar um 
check-list de auditoria de forma 
simples e aplicável ao seu negócio:
• Liste todos os procedimentos que 
existem no departamento pessoal;
• Consulte e coloque a base le-
gal e/ou a política interna de cada 
procedimento, assim fica mais 
fácil identificar se eles estão em 
conformidade;
• Analise se os prazos estão 
sendo cumpridos, pois além do 
não cumprimento do prazo legal 
poder gerar multas, interna-
mente eles impactam na saúde 

financeira da empresa;
• Identifique os riscos e os im-
pactos da desconformidade dos 
procedimentos;
• Mapeie os procedimentos não 
conformes. Isso ajuda a identi-
ficar o que está ocasionando a 
desconformidade;
• Elabore um plano de ação para 
realizar de imediato a correção dos 
procedimentos não conformes;
• Utilize ferramentas de apoio à 
gestão e à auditoria dos procedi-
mentos. Lembre-se que um sis-
tema de informática bem para-

metrizado otimiza recursos;
• Mantenha o hábito diário de 
consultar os sites oficiais e as pu-
blicações da legislação aplicável, 
além de redes sociais de profis-
sionais de renome nas áreas tra-
balhista e previdenciária; 
• Invista em qualificação e atuali-
zação profissional. Esta área, que 
já era desafiadora, vem passando 
nos últimos anos por várias mu-
danças, o que demanda muito es-
tudo e dedicação para se manter 
informado e prestar um serviço 
de excelência.    

Auditoria no departamento pessoal
Confira dicas importantes para implantar um processo de verificação das 
conformidades nesta área, que é uma das mais sensível das empresas 

Gestão
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O que chama mais a atenção em qualquer esporte? A competitividade, a 
emoção de ficar sem saber, até bem perto do fim de um campeonato, 
quem vai ser o vencedor. A Porsche, lendária marca alemã de carros de 

alto desempenho, parece levar essa máxima bem a sério na Porsche GT3 Cup 
Challenge Brasil, nome oficial da série de corridas que ela promove dentro 
da categoria chamada Gran Turismo (modelos que combinam luxo, motor po-
tente e design projetado para deixá-los com muita agilidade e estabilidade).

Competição

UMA LENDA DO 
AUTOMOBILISMO 
NAS PISTAS

Marcada pela grande 
competitividade, a Porsche Cup 
reúne exemplares modificados 
do 911, um dos modelos mais 
emblemáticos da indústria 
mundial de carros

Fo
to

s 
di

vu
lg

aç
ão



Auto Revista Pernambuco - 61

Diferentemente de outras dispu-
tas de velocidade, a competição, 
também chamada de Porsche 
Cup, não tem várias equipes, 
cada uma desenhando seu carro 
de forma independente e ape-
nas seguindo diretrizes gerais 
definidas pelos organizadores. 
Ela é estruturada através de 
uma equipe única, a Dener Mo-
torsport. Ela é responsável por 
deixar todos os carros (cerca 
de 50) prontos para as provas, 
repará-los quando preciso e 
auxiliar os pilotos nas etapas.

Os organizadores deixam claro 
um dos motivos para essa es-
colha de apenas uma equipe: “O 
maior objetivo do Porsche GT3 
Cup Challenge Brasil é que os 
pilotos disputem em condições 
de igualdade”. Cada piloto tem 
um engenheiro e um mecâni-
co.  Através da análise de dados, 
o engenheiro assessora cada 
competidor na pista, fazendo 
um acompanhamento particular 
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Temporada 2022
2 e 3 de abril
Autódromo Internacional 
Ayrton Senna - Goiânia (GO)

23 e 24 de abril
Autódromo Velocitta - Mogi 
Guaçu (SP)

11 e 12 de junho
Autódromo José Carlos Pace 
- São Paulo (SP)

para ajudá-lo a encontrar a me-
lhor configuração para o carro, 
e fornece várias informações, 
como tempos de voltas e quanti-
dade restante de treino. O acer-
to básico é quase igual em todos 
os carros: só é possível mudar o 
ajuste da barra estabilizadora, a 
inclinação da asa traseira e a ca-
libragem dos pneus.
O carro pilotado pelos competi-
dores é o Porsche 911 GT3 Cup 
da geração 992 que, como o 
nome já entrega, é baseado no 
lendário 911 destinado ao mer-
cado de automóveis de passeio. 
Essa geração 992, que estreou na 
temporada atual, substituiu a 991 
e apresenta ainda mais desem-
penho que esta última. O modelo 
tem motor com 510 cavalos de 
potência (25 a mais que o ante-
rior), passou por uma redução 
de peso, ganhou rodas dianteiras 
maiores, colocadas com o obje-
tivo de proporcionar controle e 
precisão maiores nas manobras, 
e sua asa traseira foi remodelada 
para aumentar a downforce (um 
empuxo que “segura” mais o eixo 
traseiro no chão, diminuindo o 
risco de derrapagens). 
Um detalhe interessante é que o 
carro das competições não tem 
carenagem, aquela “capa” que 
outras categorias, como a Stock 
Car, usam para substituir a carro-
ceria metálica dos modelos para 

deixá-los mais leves. Ela é com-
posta, em sua maior parte, de aço 
galvanizado, tem portas, capô tra-
seiro e pára-choque traseiros de 
fibra de carbono e janelas laterais 
e traseira em policarbonato. O re-
sultado é um carro quase idêntico 
ao encontrado nas ruas.
A Porsche Cup tem duas moda-
lidades: a divisão profissional, 
chamada de Carrera Cup, e a 
Sprint Challenge. Essa última é 
uma espécie de porta de entrada 
para pilotos que estão começan-
do e têm o objetivo de se profis-
sionalizar. Ambas têm sub-cam-
peonatos: a Sport e a Rookie. 
São nove etapas ao longo do ano 
(veja abaixo as já disputadas).
A competição começou a ser re-
alizada no Brasil em 2005, com 
12 carros em uma corrida no au-
tódromo de Interlagos, em São 
Paulo. Na segunda prova o nú-
mero já tinha subido para 15. O 
passo seguinte foi expandir a área 
de atuação incluindo Curitiba. Em 
2006, o total de carros participan-
tes tinha subido para 24. Um ano 
depois acontecia a inclusão dos 
autódromos de Jacarepaguá, no 
Rio de Janeiro, e Santa Cruz do 
Sul, no Rio Grande do Sul.
Em 2008, o quarto ano de dispu-
ta, o Porsche GT3 Cup Challenge 
passou por sua primeira evolu-
ção tecnológica com a chegada 
da geração “997”, com motor de 
3,6 litros e 420 cv (30 a mais que 
os Cup “996” utilizados nos três 
primeiros anos), com câmbio se-
quencial e freios sem ABS.
A internacionalização do campe-
onato começou em 2010, com a 
realização de uma prova no au-
tódromo de Buenos Aires, na Ar-
gentina. Nos anos seguintes foi 
a vez da Europa: Portugal (Esto-
ril em 2011 e 2012 e Algarve em 
2012 e 2013) e Espanha (Barce-
lona em 2013). A temporada de 

2011 marcou também a chegada 
da geração 997 com motor de 
450. A entrada da geração 991, 
que durou até o ano passado, vi-
ria em 2014. Ao longo de toda a 
sua história no Brasil, a Porsche 
Cup passou a potência dos seus 
carros de 390 cv para 510 cv (um 
aumento de mais de 30%).   
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Setores como o de autopeças precisam definir indicadores 
e estabelecer métricas para acompanhar melhor as perdas. 
Essas medições são tão essenciais quanto as de faturamento

máximo seis áreas do nosso vare-
jo, com ênfase para os supermer-
cados. Mas temos vários outros 
segmentos que praticamente não 
conhecem seus dados de perdas 
(autopeças, varejo de móveis, pet 
shops,  motopeças, tintas, setor 
de  cosméticos e salões de beleza, 
entre outros). Para os que estão 
dentro do universo da pesquisa, o 
caminho fica mais curto, mesmo 
sabendo que a realidade das per-
das de um mesmo segmento no 
país não é homogênea e existem 
grandes desníveis entre as regi-
ões. Mas já é um começo.
Em relação aos segmentos que 
não possuem nenhuma referên-
cia sobre seus números de per-

Em várias ocasiões, prin-
cipalmente em eventos 
como cursos, palestras e 

seminários, em que são reuni-
dos empresários de segmentos 
diversos do varejo, tenho feito 
uma observação importante: 
uma prevenção de perdas inteli-
gente deve gerar indicadores de 
desempenho que possibilitem o 
mapeamento das perdas pelos 
setores, a tomada de decisões e 
a aplicação de ações corretivas 
para cada tipo de empresa.
É comum o varejo se preocu-
par muito com as métricas re-
lacionadas ao faturamento ou a 
dados ligados à eficiência das 
suas vendas como, por exem-
plo, ticket médio, margem de 
contribuição, curva abc de ven-
das, venda por colaborador, etc. 
Mas sabemos (principalmente 
quem é da área de controle) que 
os indicadores das perdas são 
fundamentais para o direciona-
mento das ações nessa área.
A pesquisa nacional, até pouco 
tempo atrás, somente revelava o 
índice de perdas e dados de no 

Indicadores de perdas nas empresas de varejo

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

das, estes precisam ser mapea-
dos e ter indicadores criados para 
eles. Essa deve ser uma preocu-
pação desses setores ou das as-
sociações e redes que os reúnem. 
Existe uma série de indicadores 
de perdas que merecem ocupar 
as áreas de estudo das empresas 
nos seus levantamentos.
Podemos citar pelo menos quatro 
deles que dariam uma boa noção 
de como anda a empresa nesse 
campo: 1 - Perda total da empre-
sa/setor; 2 - Perda por avarias; 
3 - Volume e valor de produtos 
vencidos e 4 - Perda por inven-
tário (diferença de estoque) com 
elaboração e estudo da lista dos 
produtos alto risco (PAR).   

Gestão e controle





Direcionado a um público jo-
vem (ou em alguns casos, 
nem tanto) que é fã da sé-

rie de filmes Star Wars, o scoo-
ter XMAX Darth Vader é inspira-
do no vilão de mesmo nome que 
dispensa apresentações. O mo-
delo se junta a outros dois que 
também são fruto da parceria 
entre a Yamaha e a franquia dos 
filmes: o NMAX Aliança Rebelde 
e o NMAX Império Galático.
O XMAX Darth Vader vem na cor 
preta, bem ao estilo do famoso vi-
lão, e traz grafismos como o selo 
comemorativo da Edição Espe-
cial, o logotipo da série Star Wars, 
uma alusão ao painel que fica no 

Série especial, scooter XMAX Darth Vader é o 
terceiro modelo resultante de uma parceria entre 
a Yamaha do Brasil e a franquia Star Wars

peito do Darth Vader e uma faixa 
na parte inferior inspirada no em-
blemático sabre de luz que fasci-
na 10 entre 10 fãs do universo de 
Luke Skywalker e seus amigos. 
Há, também, uma similaridade 
do design frontal do XMAX com a 
máscara do Darth Vader.
Um detalhe curioso é que essa 
parceria entre Yamaha e a fran-
quia Star Wars, iniciada no meio 
do ano passado, é uma exclusi-
vidade para o mercado brasilei-
ro. Fizemos uma busca e encon-
tramos até sites internacionais 
lamentando que os modelos da 
série especial não foram dispo-
nibilizados em outros países - 

nem mesmo em nossos vizinhos 
sul-americanos.
O scooter especial é equipado 
com motor de 250 cc com 22,8 
cavalos de potência, arrefeci-
mento líquido e o pistão forjado 
em alumínio com tecnologia DiA-
Sil (segundo a Yamaha, a mesma 
usada nas suas motos de com-
petição). O câmbio é automático 
do tipo CVT. “Um grande ponto a 
favor do conforto e facilidade de 
condução”, diz a fábrica, com ra-
zão. Trocar as marchas é chato 
em um carro, mais ainda em um 
veículo de duas rodas. 
Sem necessidade de chave, o 
XMAX vem com Smart Key para 

Scooter Yamaha
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dar a partida e abrir a tampa 
do tanque de combustível ou do 
compartimento sob o banco. O 
scooter também só funciona com 
a presença da Smart Key, um 
recurso pensado para dificultar 
a ação de ladrões. O painel tem 
velocímetro e conta-giros analó-
gicos e um display digital em LCD 
com várias informações: marca-

dor de combustível, temperatura 
do motor, hodômetro total e par-
cial, consumo instantâneo, auto-
nomia, nível de carga da bateria, 
velocidade média, temperatura 
ambiente, relógio, indicador de 
troca da correia do CVT, indicador 
de troca do óleo do motor e tem-
po de viagem. 
Além do compartimento sob o 
banco, o XMAX tem dois espaços 
para acomodar documentos, car-
teira ou telefone celular. Este úl-
timo pode ser carregado através 
de uma tomada 12V. Ainda em 
relação a conforto e acomoda-
ção, o guidão e o para-brisa são 
ajustáveis. O primeiro pode ser 
posicionado 2 cm mais a frente 
e o para-brisa permite um po-
sicionamento 5 cm mais alto. O 
conjunto ótico (farol, lanternas e 
piscas) é todo em LED.
Com edição limitada a 200 unida-
des e preço sugerido a partir de 
R$ 28.590,00, o XMAX Darth Va-
der é item para colecionadores. 
Pelo nível de fanatismo de alguns 
adeptos da série Star Wars, é de 
se supor que muitos vão se inte-
ressar. Será que 200 serão sufi-
cientes para atender a demanda? 
O tempo dirá.   
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Pode parecer, quando vemos 
motos e carros rodando 
juntos em várias ruas e es-

tradas, que os pneus que equi-
pam os modelos são parecidos. 
O raciocínio até faz sentido, mas 
a verdade é que a semelhança 
entre pneus para os dois tipos 
de veículos se restringe a apenas 
algumas características. Motoci-
cletas têm particularidades que 
demandam pneus feitos espe-
cialmente para elas.

Se no carro os pneus já são essenciais para conforto e segurança, 
em uma motocicleta eles podem responder pela garantia da vida 
e da integridade física de condutor e do garupa

A primeira diferença é a mais 
óbvia e pode ser vista facilmen-
te. As motos são veículos que se 
inclinam muitas vezes, durante 
os trajetos, principalmente nas 
curvas. Por isso seus pneus pre-
cisam ter a banda de rodagem 
(área que entra em contato com o 
solo) arredondada, diferentemen-
te dos produtos para automóveis. 
Além disso,  a maioria dos pneus 
de motos é do tipo diagonal, ou 
seja, suas telas de reforço inter-

no são dispostas nesse formato. 
Isso se traduz em mais resistên-
cia (deixando a moto versátil para 
várias aplicações, como trans-
porte de pequenas cargas ou de 
pessoas com diferentes pesos. 
Outra propriedade específica 
deles é a presença de mais de 
um composto de borracha na 
banda de rodagem, o que permi-
te a aderência em situações às 
quais as motos estão expostas 
em retas, curvas e curvas fecha-

Eles fazem a diferença

Componente moto
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das - nas quais elas também são 
exigidas de forma diferente em 
relação aos carros e demais veí-
culos de quatro rodas.
Já em relação ao tipo de veículo, 
assim como os modelos de qua-
tro rodas podem ser de passeio, 
off road ou esportivo (e demandar 
um tipo de pneu para cada aplica-
ção), as motocicletas têm pneus 
adaptados para cada aplicação. 
Modelos populares como as de 
150 cilindradas, por exemplo, 
são da categoria “street”. Como o 
próprio nome diz (street significa 
rua, em inglês), elas são para uso 
majoritariamente urbano e têm 
pneus com cerca de 9 cm de lar-
gura (aproximadamente a metade 
da medida dos pneus de um carro 
de passeio comum). Já um mode-
lo como uma Harley-Davidson, no 
outro extremo, tem pneus com a 
mesma largura dos que equipam 
os carros de passeio pequenos.
Voltando às diferenças, pneus de 
moto, usualmente, têm uma vida 
útil de até 20 mil km, ou seja, a 
metade do tempo de duração dos 
pneus para carros. Não é difícil 
de entender o motivo: enquanto 
veículos com quatro ou mais ro-
das têm um sistema de suspen-
são complexo, que absorve parte 

da carga à qual eles são subme-
tidos, nas motos o recurso é bem 
mais básico e os pneus são sub-
metidos ao impacto da carga e do 
peso das pessoas que está levan-
do de forma mais direta.
E seguindo essa mesma lógica 
das diferenças, enquanto nos car-
ros o pneu remoldado (fabricado 
através de um processo que apro-
veita a carcaça e refaz a estrutura 
de borracha da banda de roda-
gem) pode ser usado em carros e 
caminhões, nas motos ele é proi-

bido por lei. A resolução 158/2004 
do Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran) não autoriza pneus des-
se tipo em motocicletas.
A lógica para a proibição não é 
difícil de entender. Pneus remol-
dados (os recauchutados, então, 
nem se fala) não oferecem a 
mesma segurança e confiabili-
dade dos novos. Em um carro ou 
caminhão, no entanto, se algo 
acontecer com um pneu há pelo 
menos outros três para garantir 
um mínimo de estabilidade do 
veículo. Já no caso da moto, se um 
apresentar problema, ela vai ter 
apenas o outro para rodar. Conse-
gue imaginar isso acontecendo em 
alta velocidade, caro leitor?
Para resumir, os pneus em uma 
motocicleta são absolutamente 
essenciais para garantir a segu-
rança. Por isso, nada de colocar 
produtos inadequados ou mal 
dimensionados - e muito menos 
rodar com eles carecas ou reca-
peados. Se em um carro isso já 
é um risco enorme, nos veículos 
de duas rodas isso pode fazer  
entre a vida e a morte do condu-
tor e do garupa.   
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Direcionado ao setor de dis-
tribuição para profissionais 
autônomos e pequenos 

produtores, o novo DAF CF com 
motor Paccar GR-7 veio, segun-
do a montadora, “com o objetivo 
de ampliar ainda mais a atuação 
da empresa no mercado”. Ele 
tem duas versões: 6x2, com Peso 
Bruto Total (PBT) de 23 tonela-
das, e 8x2, com PBT de 29 tone-
ladas. Elas estão disponíveis em 
duas potências: 280 cv e 300 cv, 
ambas com chassi rígido.
Direcionado ao mercado que aten-
de operações urbanas de curtas e 
médias distâncias, onde os gran-
des caminhões não podem mais 
atuar depois das limitações impos-
tas por vários municípios, o mode-
lo conta com novos eixos de tração 
Méritor MS-155 20T, com relação 
de diferencial de 3,73:1 ou 4,10:1. 
Essa configuração, de acordo com 
a DAF Caminhões, “permite diver-
sos tipos de implementos, como 
baú (seja simples, refrigerado ou 
isotérmico), carga seca em geral, 
sider, tanque e silo”.
Com isso, o modelo é capaz de 
atender tanto aplicações mais 
leves, como distribuição de pe-
quenos e médios volumes, quan-
to as que demandam volume 

Disponível nas versões 6x2 e 8x2, o novo DAF CF, 
segundo a fábrica, pode servir tanto para aplicações mais 
leves quanto em demandas com volume maior de carga

O MULTIUSO

DAF CF

maior de carga, como a distri-
buição regional de alimentos. 
A DAF Caminhões ressalta que 
ele também pode ser usado nas 
aplicações da construção civil, 
para distribuição de materiais, e 
na função de frigorífico.
Pensando nos espaços apertados 
dos locais de distribuição de fru-
tas e verduras, a fábrica diz que o 
novo caminhão “possui boa mano-
brabilidade e facilidade para rodar 
em acessos difíceis exigidos na 

carga e na descarga das centrais 
de abastecimento, com os Cea-
sas”. E completa dizendo que ele é 
uma boa opção, “por exemplo, na 
área de hortifrutigranjeiros e dis-
tribuição com Capacidade Máxima 
de Tração (CMT) de até 35 tonela-
das”. Outros destaques do veículo, 
também segundo a DAF Cami-
nhões, são as novas capacidades 
do tanque de combustível (até 650 
litros de diesel), e do tanque Arla 
32 (45 litros), “que proporcionam 
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mais flexibilidade para viagens 
longas, sem a necessidade de 
abastecimento frequente”.
Em relação ao conforto para o 
motorista, o novo oferece ilumina-
ção interna, ar condicionado (item 
essencial para quem passa o dia 
inteiro dentro do veículo) e gela-
deira. Alem disso, promete baixos 
níveis de ruído dentro da cabine. 
Um detalhe que chama a atenção 
nas fotos é o design, que dá ao 
modelo uma aparência de que ele 
é de grande porte, mesmo tendo 
dimensões para aplicações dentro 
de trechos urbanos (as montado-
ras chamam de “size impression”). 
Para quem não conhece mui-
to, já que tem menos tradição 
no Brasil do que marcas como 
Mercedes-Benz e Scania, a DAF 
é uma montadora holandesa que 
chegou ao mercado nacional em 
2011. Ela integra a Paccar, quarta 

maior indústria de caminhões do 
mundo,  e que tem ainda as mar-
cas Kenworth e Peterbilt.
Além do DAF CF com motor Pac-
car GR-7, a linha CF é composta 
pelos modelos CF Trator Rodovi-
ário nas versões 4x2 e 6x2 dispo-
níveis nas potências de 410 cv e 
450 cv, CF Rígido, disponível na 
versão 8x2 de 410 cv, e Off-Road 
6x4 com potência de 480cv.
Auto Revista Ceará tem por po-
lítica sempre colocar os preços 
dos veículos. Mas se carros de 
passeio, no Brasil, têm preços 
absurdos, imagine, caro leitor, os 
valores dos caminhões. Talvez por 
isso a DAF não tenha informado 
quanto custam as versões do seu 
novo modelo. Não encontramos 
nem no material de divulgação 
nem no seu site, que coloca ape-
nas uma opção para o interessa-
do solicitar uma cotação.     
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O problema do ticket médio!

Boa parte dos donos de ofi-
cina que estão em um es-
tado mais evoluído de ges-

tão, faz uso de algumas métricas 
e indicadores para ser capaz de 
mensurar o desempenho do seu 
negócio. Faturamento, ticket 
médio e passagem de veículos 
tornam-se dados constante-
mente avaliados pelo gestor.
E, justamente o Ticket médio se 
torna seu grande aliado, afinal, 
representa quanto, em Reais, é 
vendido por veículo, em média, 
na oficina. Isso dá uma visão da 
capacidade de aproveitamento de 
cada carro na empresa, e é sim, 
um importante indicador para a 
saúde do negócio. Mas, cabe aí, 
algumas considerações.
O primeiro que o ticket médio é 
uma média! E isso tanto é posi-
tivo quanto pode ser negativo. 
Explicando melhor, o lado positi-
vo é que em uma única métrica 
conseguimos avaliar quanto ven-
demos por carro atendido na loja. 

Algo interessante e de muito va-
lor para qualquer empresário do 
segmento de reparação automo-
tiva. Mas, o lado negativo, e que 
poucos consideram é que por ser 
uma média, e é aí que reside o 
lado ruim, estamos considerando 
os menores e os maiores valores 
nesse cálculo, o que disfarça ou 
distorce a realidade da análise. 
Complicado? Vou explicar me-
lhor! O Ticket médio nada mais 
é que a relação entre tudo que é 
vendido de peças e serviços em 
um determinado período, e o nú-
mero de clientes atendidos nes-
se mesmo intervalo de tempo. 
Ocorre que nessa conta entram 
trabalhos onde não há cobrança 
de serviços, e apenas se vende a 
peça ou produto, como por exem-
plo, troca de óleo, troca de lâmpa-
da, entre outros, isso faz com que 
sua média de vendas por carro 
caia significativamente, entende? 
E isso é mais impactante que ima-
ginamos, pois, esses dois traba-

lhos são muito comuns em uma 
oficina, o que afeta ainda mais a 
“precisão” desse indicador.
O correto seria utilizar uma me-
diana, ou seja, é o tipo de média 
que desconsidera, para efeito de 
cálculo os valores extremos, de 
menor e maior valor. Assim te-
mos uma visão muito mais próxi-
ma da realidade do seu negócio. 
Não quero dizer que você deva 
abandonar o uso desse indicador. 
Não mesmo! Apenas o que quero 
alertar é que há uma visão leve-
mente distorcida da realidade, 
e isso é causado pelas médias. 
Nessa condição, o Ticket médio 
de sua empresa sempre estará 
indicando um valor abaixo do que 
realmente é produzido em sua 
oficina. E, sim, você poderá con-
viver com isso, desde que tenha 
consciência disso que eu falei.
No próximo artigo vou trazer aqui 
mais algumas formas de se me-
dir Ticket médio. 

Até lá!   

Justamente pelo fato de ser uma média é que 
devemos tomar cuidado com esse indicador.

Novo mercado
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Quem vê caminhões passan-
do diariamente pelas es-
tradas com aquelas áreas 

de carga cobertas por uma lona 
muito provavelmente não faz 
ideia de que o trabalho de prote-
ger o que está sendo transporta-
do envolve certa dose de comple-
xidade. Isso porque existem tipos 
diferentes de materiais com os 
quais as lonas são fabricadas, e 
a escolha vai depender do tipo de 
carga, do tempo de transporte e 
até do modelo de veículos usa-
do. Vamos, a seguir, explicar um 
pouco esses detalhes.
Um fato curioso é que as lonas, 
hoje, são muito associadas aos 
caminhões, mas a verdade é que 
elas tinham seu uso extensivo 
em trens. Quando o Brasil (infe-
lizmente) começou a abandonar 
o transporte ferroviário, a partir 
do governo de Juscelino Kubis-
tchek, passando a sobrecarregar 
as estradas e os caminhoneiros, 
elas saíram dos vagões e passa-
ram a ocupar as carrocerias dos 
veículos de linha pesada.
E na época em que não era tão 
fácil obter os plásticos derivados 
de petróleo, as lonas eram feitas, 
em sua maioria, de um tecido 
grosso de algodão. Era um mate-
rial adequado, principalmente se 
considerarmos que antigamen-
te os caminhões transportavam 
muitas cargas secas de produtos 
alimentícios e poucos itens in-

Existem vários tipos de lonas para 
caminhões, com preços e aplicações que 
variam muito de acordo com características 
como resistência e impermeabilidade

dustrializados. Da mesma forma 
que acontece com nossas rou-
pas, o tecido de algodão permite 
a passagem de ar, deixando o que 
está por baixo dele “respirar”. 
Produtos orgânicos como açúcar, 
farinha e café, por exemplo, não 
podem ficar muito em ambientes 
nos quais o ar não circula, porque 
ele pode aquecer demais (basta 
imaginar um caminhão viajando 
o dia inteiro na estrada, debaixo 
do sol) e danificar a carga. 
A lona de algodão usada pelos 
caminhões é a encerada. O ter-
mo é uma referência à passagem 
de um produto químico sobre o 
tecido que o deixa impermeável 
à água, protegendo da umidade 
os materiais orgânicos trans-
portados. Com a chegada dos 
materiais sintéticos, os cami-
nhoneiros passaram a ter mais 
opções, em termos de materiais 
que protegem as cargas da umi-
dade. Há desde as mais simples 
até algumas mais resistentes e 
com preços equivalentes aos re-
cursos que oferecem.   
Uma das mais acessíveis é a 
lona de polietileno, um plástico 
com espessura e resistência re-
lativamente baixas. Suas vanta-
gens são a resistência à água e 
a facilidade de manuseio, por ser 
leve e se moldar melhor a car-
gas irregulares. É indicada para 
transportar materiais leves, não 
orgânicos, que demandem prote-

ção contra sol e chuva. Entre as 
mais simples há também a lona 
de tela, que é ideal para materiais 
irregulares (carga não uniforme) 
que correm o risco de soltar du-
rante o transporte. A lona de tela 
é resistente, mas não isola a car-
ga da água ou dos raios solares. 
Na sequência vem a lona de 
plástico de alta densidade. Por 
ser mais pesada que a lona de 
polietileno simples, ela é usada 
nas chamadas cargas estáticas, 
que vão passar longos períodos 
sem manuseio, já que movimen-
tá-la para tirar ou colocar algu-
ma coisa na carroceria é uma 
tarefa mais trabalhosa. 
Outra opção é a lona vinílica PVC. 
É um material com alta durabili-
dade e mais rígido que o polieti-
leno. Além disso, tem resistência 
a ressecamento e variações de 
temperatura porque é tratado 
com proteção com os raios UV do 
sol. Este tipo de lona é indicado 
para transportar quase todos os 
tipos de cargas inorgânicas.
As opções são muitas, e os pre-
ços também. É possível encon-
trar lonas mais simples por me-
nos de R$ 100. Tudo vai depender 
da aplicação e do bolso do cami-
nhoneiro. Mas dá para dizer que a 
vida deles não é fácil: não bastas-
se o preço do diesel, em média, 
os valores das melhores lonas 
são os que ficam próximos dos 
milhares de reais.   

Parece simples, mas não é
Componente pesado



Não importa a marca do seu bruto,
nossos produtos são sempre

a escolha certa

Peças Suporte Rei

anos ao
seu lado

ORGULHO EM SER BRASILEIRA




