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Oportunidades com as 
mudanças

Nem bem começou o ano, o setor auto-
motivo se viu diante do impacto do en-
cerramento da produção nacional da Ford, 
uma das maiores e mais tradicionais mon-
tadoras do Brasil e que já acumulava mais 
de um século de atuação por aqui. Moti-
vo para desespero? De forma nenhuma. 
Assim como as empresas, consumidores 
precisam ser pragmáticos e ver, a partir 
de agora, como ficará o mercado e que 
opções se apresentam para eles. 
Os proprietários dos milhões de veículos 
Ford que ainda estão no país e irão conti-
nuar circulando por muitos anos terão no 
setor de autopeças e serviços o suporte 
necessário para que seus carros se man-
tenham seguros e confiáveis. O Ford Ka 
hatch, em 2020, foi o quinto modelo mais 
vendido do País. Foram quase 68 mil uni-
dades que estão nas ruas e nelas permane-
cerão por pelo menos 10 anos.
Ao mesmo tempo em que a Ford anunciou 
sua saída, a GM celebrou a marca de 17 
milhões de veículos produzidos desde a 
sua chegada ao mercado nacional, há qua-
se um século. Além disso, um SUV de ori-
gem chinesa, o Tiggo SX, da Caoa Chery, 
já figurou na lista dos mais vendidos de 
2020, com mais de 8 mil unidades empla-
cadas. Pode ser o começo da consolidação 
de marcas do país asiático por aqui.
Em resumo, o mercado se acomoda às 
mudanças e também elas, além das crises, 
representam o surgimento de novas opor-
tunidades. O lugar da Ford, aos poucos, 
será ocupado por outras marcas. E qual-
quer delas que fizer isso, irá criar toda uma 
rede de indústrias e serviços para manter 
seus veículos. São tempos, portanto, ape-
nas de readaptação, jamais de apreensão. 
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Osram expande portfólio de lâmpadas LED

A Osram, multinacional alemã do setor de iluminação automotiva, expandiu 
o portfólio de produtos com 17 modelos na linha de LEDriving e barras 
de LED. Com isso, a empresa oferece até 30 opções de combinações de 
iluminação para farol. A novidade conta com modelos de iluminação traseira 
e faróis arredondados que podem ser instalados individualmente e possuem 
brilho com um alcance de até 635 metros. 

Meritor Brasil: mais de 200 mil eixos produzidos

Responsável por equipar cerca de 80% dos caminhões e ônibus da Volkswagen 
Caminhões e Ônibus fabricados em Resende (RJ), a Meritor Brasil ultrapassou 
a marca dos 200 mil eixos traseiros em sete anos de operações. Inaugurada 
em 2013, a Planta Meritor Resende, localizada no Parque de Fornecedores 
VW, produz eixos trativos traseiros completos para equipar desde caminhões 
leves até pesados do parceiro, incluindo a montagem dos componentes que 
integram o sistema, como freios, cubos, tambores, semi-eixos e diferenciais, 
entre outras peças.

Novo gerente de vendas na Dana

A Dana, fabricante de sistemas de transmissão, vedação e gerenciamento 
térmico, anunciou a contratação de Marcelo Rosa para o cargo de gerente 
sênior de vendas para o mercado de reposição para a América do Sul. O 
executivo, que já tinha passagem pela empresa, retornou para dar andamento 
a um novo ciclo de crescimento e inovação no aftermarket no Brasil e nos 
demais países da América do Sul.

Petronas celebra resultados de 2020

A Petronas, fabricante de fluidos para veículos, estabeleceu, no ano passado, um marco 
especial em sua parceria com a Mercedes-AMG com a conquista dupla do Campeonato 
de Construtores de Fórmula 1 pela sétima vez consecutiva. A área de Fluid Technology 
Solutions da empresa também levou Lewis Hamilton a um recorde mundial com 
o sétimo título do Campeonato de Pilotos, igualando-o a Michael Schumacher e o 
tornando detentor do recorde de maioria de vitórias em corridas.
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Cofap ultrapassa marca de 
1.500 códigos de amortecedores

A Cofap atingiu, em dezembro de 2020, a marca de 1.529 códigos ativos de 
amortecedores automotivos. O portfólio atende veículos de passeio, veículos 
comerciais (caminhões e ônibus) e motocicletas, além de implementos agrícolas 
e industriais. A gama de produtos é composta por amortecedores de suspensão, 
amortecedores de direção, amortecedores de cabine, amortecedores para bancos 
e molas a gás para tampa de porta malas, entre outras aplicações específicas.

ZF expande aplicações de embreagens Sachs

A ZF Aftermarket, responsável pela comercialização dos produtos Sachs, estendeu 
a aplicação dos kits de embreagens para modelos Chevrolet e para a picape 
Volkswagen Amarok. Os novos produtos podem ser encontrados nos distribuidores 
de produtos ZF em todo o Brasil e também na página oficial da marca Sachs no 
Mercado Livre (loja.mercadolivre.com.br/sachs).

Carro elétrico versus carro a combustão

A NeoCharge, empresa de energia solar, lançou uma calculadora que mostra 
o resultado da comparação entre a economia gerada por um carro elétrico e 
um a combustão. Através do recurso, o consumidor recebe um comparativo 
de consumo e gastos de cada modelo, que permite estimar o montante da 
economia que faria ao trocar o carro a combustão por um elétrico. O cálculo é 
feito considerando o valor de quilômetros rodados no ano, o consumo médio 
do carro convencional, o valor médio pago pelo litro do combustível, o consumo 
médio do carro elétrico e o valor médio da tarifa paga pela energia. A calculadora 
está disponível no endereço www.neocharge.com.br/calculadora-carro-eletrico.

Rheinmetall: células de combustível 
para a Daimler Truck

Uma subsidiária na Alemanha do Grupo Rheinmetall planeja fornecer 
sopradores de recirculação de hidrogênio para a Daimler Truck Fuel Cell, 
empresa produtora de células de combustível. A principal tarefa dos 
componentes solicitados é reciclar o hidrogênio não usado na reação da célula 
de combustível de volta para a pilha. Dessa forma, os sopradores aumentam 
a eficiência das células, enquanto estendem sua vida útil. 
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Tecfil dá dicas para a revisão de veículos

Para quem está planejando pegar a estrada, a Tecfil, fabricante de filtros 
automotivos, recomenda atenção para todos os componentes dessa 
categoria. Para os filtros de combustível e de óleo do motor, a empresa 
recomenda seguir o prazo de troca descrito no manual do veículo. Já o filtro 
de ar do motor deve ser trocado imediatamente se estiver sujo - não adianta 
limpá-lo com jatos de ar comprimido. Por fim, em ambientes urbanos, a Tecfil 
orienta que seja trocado entre seis meses e um ano, no máximo. 

Valvoline firma parceria com LiuGong Latin America

A Valvoline, empresa mundial de fabricação de fluidos lubrificantes, foi nomeada fornecedora oficial da LiuGong Latin 
America, fabricante chinesa de equipamentos. O acordo prevê - inicialmente no mercado brasileiro e futuramente 
no latino-americano - o desenvolvimento de 
uma linha com rótulos próprios de óleo de 
motor, óleo hidráulico da transmissão, aditivo 
do radiador, além das análises dos fluidos 
lubrificantes, para atender as especificidades 
dos seguintes equipamentos: pá-carregadeiras, 
escavadeiras hidráulicas, motoniveladoras e 
rolos compactadores.

GM chega a 17 milhões de carros produzidos no Brasil

Logo após a Ford anunciar o encerramento da produção no Brasil a 
General Motors celebra a marca de 17 milhões de veículos em suas três 
fábricas de carros em São Caetano do Sul (SP), São José dos Campos (SP) 
e Gravataí (RS). “Este é um marco importante e mostra o tamanho do 
compromisso que a GM tem com o Brasil. E este comprometimento é 
retribuído pelos brasileiros. Temos o Onix como o carro mais vendido 
há seis anos e liderança de mercado em geral há cinco”, declarou Carlos 
Zarlenga, presidente da GM América do Sul.

Reed Exhibitions: US$ 1 milhão pela 
igualdade racial

A Reed Exhibitions, empresa organizadora da Automec, anunciou 
compromisso de doar US $1 milhão, nos próximos cinco anos, 
para organizações sem fins lucrativos em todo o mundo que estão 
trabalhando para melhorar a inclusão e a diversidade em suas 
comunidades locais. As organizações beneficiadas inicialmente foram o Instituto Adus, Iniciativa Empresarial pela 
Igualdade Racial e a Universidade Zumbi dos Palmares (Brasil), 18Twenty8 e Oliver’s House (África do Sul), Heritage 
Corner e The Racial Justice Network (Reino Unido) e A Better Chance em Darien e Ally2Action (Estados Unidos).



Volda investe em projetos de inovação e tecnologia com foco na qualidade

De olho na otimização de processos, a empresa adotou diversas 
medidas que têm proporcionado um aumento considerável de 
produtividade com redução de gastos, além de investimentos 
em novas tecnologias para garantir a qualidade de seus produtos.
Um fator que impulsionou o desempenho na rotina de produção 
da Volda foi a implementação das medidas necessárias para a 
certificação ISO 9001. Isso acarretou no mapeamento de todos 
os processos e sua organização em um fluxograma, tornando-os 
mais aperfeiçoados junto com as instruções de trabalho. Outra 
medida importante foi a reestruturação da equipe de trabalho. 
Isso resultou em ganhos consideráveis de tempo em relação à 

separação e expedição de pedidos, além da otimização do transporte e do setor de compras.
Garantir a qualidade e a segurança de seus produtos sempre foi um dos pilares da Volda. Em 2021, o investimento 
nessa área será intensificado por meio de parcerias com startups para o desenvolvimento de novas tecnologias que 
aperfeiçoem o desenvolvimento das peças de suspensão e de transmissão da empresa.
Um dos projetos em andamento é a criação de um equipamento que mede a vida útil do conjunto de suspensão 
de um veículo. O aparelho será desenvolvido pela Intechno, uma startup capixaba que já desenvolve tecnologias 
para a Tagia, empresa de autopeças importadora das marcas Takao (peças para motor) e Volda, cujo resultado 
foi um medidor de bronzinas que foi premiado em terceiro lugar em um evento no Marrocos como destaque 
na categoria de Ciência e Tecnologia.
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Clarios tem novo diretor de 
Unidade de Negócios Aftermarket

A Clarios, empresa de soluções de armazenamento de energia e fabricante da 
marca de baterias Heliar, anunciou Marcelo Barreto como novo diretor de Unidade 
de Negócios Aftermarket. O executivo tem mais de 20 anos de experiência em 
posições de liderança, tendo passado por empresas como Heineken, Coca-Cola 
Company e Procter & Gamble. Marcelo é graduado em Publicidade e Propaganda 
e Administração, além de possuir um MBA em Marketing.

Bridgestone lança dois novos produtos

A Bandag, empresa pertencente à Bridgestone que é dedicada à pesquisa, ao 
desenvolvimento e à manufatura de bandas de rodagem, lançou dois novos 
produtos. A banda radial BTL9, para o segmento rodoviário, possui ejetor 
de pedras nos sulcos para proteção das cintas e ombros arredondados que 
minimizam os efeitos do arraste lateral. Já a BRSS LT foi desenvolvida para 
veículos leves em aplicação mista, com um composto que ajuda na resistência 
contra cortes e picotamento em estradas pavimentadas e não pavimentadas. 
A banda também possui ejetor de pedras no fundo dos sulcos, cujo desenho 
facilita a auto limpeza, contribuindo para uma maior vida útil da carcaça. 

Produção de veículos cai 31,6% em 2020

De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea) os números de 2020 foram fortemente impactados 
pela pandemia de coronavírus. A produção de 2.014.055 modelos 
representou uma queda de 31,6% em relação ao ano anterior, deixando a 
indústria automobilística com uma ociosidade técnica de quase 3 milhões de 
unidades. No ranking global, o Brasil deve ser superado pela Espanha (dados 
provisórios), caindo para a nona colocação. Já as exportações de 324.330 de 
unidades foram as piores desde 2002, um retrocesso de quase duas décadas. 
Em valores, a receita de US$ 7,4 bilhões foi menos da metade do que se 
exportou em 2017 (US$ 15,9 bilhões).

Nakata lança linha de molas

A Nakata, fabricante de componentes para o sistema de suspensão, lançou 
uma linha completa de molas para mais de 80 modelos de veículos nacionais e 
importados das seguintes marcas: BMW, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, 
Jac Motors, Jeep, Kia Motors, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Peugeot, Renault, 
SsangYong, Toyota, Volkswagen e Volvo.
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Na tensão provocada pelo 
risco de contágio do coro-
navírus, todos conhecemos 

algumas medidas básicas de higie-
nização. Mas e nos carros, onde as 
pessoas ficam muito próximas e há 
várias zonas de contato com o cor-
po? A empresa Multifilmes, especia-
lista em películas e revestimentos, 
afirma ter uma solução para isso. Ela 
oferece um produto que promete 
segurança contra microorganismos 
(vírus e bactérias) que estiverem 
presentes no ar e até nas superfícies 
do habitáculo dos veículos.
Segundo a Multifilmes, os reves-
timentos para os vidros do carro 
“são feitos com agentes antimicro-
bianos em sua superfície, usando 
partículas metálicas carregadas po-
sitivamente para atrair vírus e bac-
térias. Ao entrar em contato, essas 
partículas geram oxigênio ativo, 
que destrói as camadas protetoras 
de vírus e bactérias, tornando-os 
vulneráveis e inativos”. 
Além disso, a empresa afirma que 
o produto também é capaz de 
transformar a umidade do oxigênio 
em Espécies Reativas do Oxigênio 
(ERO - moléculas capazes de alterar 
outras moléculas com as quais coli-

Empresa oferece no mercado um revestimento para os vidros 
do carro que promete ser capaz de diminuir a quantidade de 
microorganismos presentes no interior do carro 

A película anti coronavírus

dem). Essas moléculas ERO, então, 
matariam as bactérias presentes no 
volante, nos assentos, tapetes e ou-
tras superfícies internas.
Junior Ruciretta, presidente da Mul-
tifilmes, garante que a película anti-
bacteriana e antiviral não tem tem-
po limite de uso, ou seja, mantém 
sua funcionalidade enquanto estiver 
presente no carro. Ele informa que 
o princípio ativo é a presença do 
zinco, material já bastante usado em 
superfícies para eliminar microorga-
nismos. “As reações químicas que 
acontecem não reduzem a quanti-
dade de zinco”, diz ele. 
Para quem se interessou pelo pro-
duto, ele informa que a empresa 
está presente, no Nordeste, apenas 

em Natal, Salvador, Recife e Petroli-
na, através do sistema de franquias. 
E há negociações sendo feitas para 
trazê-la a Fortaleza ainda em 2021, 
mas não há nada confirmado. 
Um detalhe que vale a pena ser res-
saltado é o investimento necessário 
para ter o produto no carro. Junior 
explica que, para aumentar a dura-
bilidade e a confiabilidade, o reves-
timento só é usado em películas de 
nanocarbono ou nanocerâmica. Es-
ses materiais têm custo mais eleva-
do que a película comum. O resulta-
do é que para colocar o produto em 
um carro médio, o proprietário do 
veículo vai gastar em torno de 900 
reais com nanocarbono e 1.700 re-
ais com nanocerâmica.   
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Ruas policromáticas, pelo jeito, 
vão continuar sendo um ce-
nário difícil de encontrar em 

cidades do mundo. Especialmente 
se esses centros urbanos forem nas 
Américas. De acordo com o Relató-
rio de Cores para Tintas Automoti-
vas OEM (sigla para “Original Equi-
pment Manufacturers”, ou Fábricas 
de Equipamentos Originais), feito 
anualmente pela Basf, o branco, o 
preto, o cinza e o prata seguiram 
dominando as tonalidades dos car-
ros que saíram das linhas montagens 
de todo o mundo, durante 2020.
O levantamento é feito pela Basf 
Coatings, divisão da multinacional 
alemã que acompanha a aplicação 
de tintas em montadoras de todo 
o mundo, dividindo por quatro 
regiões: Ásia e Pacífico; Europa, 
Oriente Médio e África; América do 
Norte; América do Sul. O resultado 
final mostra que os motoristas mais 
conservadores são os das duas últi-
mas reuniões. Na área compreen-
dida por Estados Unidos, Canadá e 
México, as únicas exceções a bran-
co, preto, cinza e prata são o azul, 
o vermelho e o verde. Ainda assim, 

No quesito cor do carro, consumidores de todo o mundo 
mantiveram em 2020 a pouca ousadia que já vem de alguns anos. 
Modelos brancos e pretos foram quase 60% da produção

Motoristas conservadores

essas três cores representam ape-
nas 22% do total produzido.
Na América do Sul, a diferença é 
que os consumidores trocaram o 
verde pela dupla laranja e marrom. 
Mas junto com o azul e vermelho, 
as duas cores estiveram presentes 
em apenas 13% dos carros fabrica-
dos, o que torna essa região a mais 
sintonizada com ruas quase com-
pletamente dominadas por branco, 
preto, cinza e prata. 
Nas outras duas regiões da pesqui-
sa da Basf, a paleta de cores é mais 

generosa. Além das quatro predo-
minantes, foram usadas 9 tonalida-
des na Ásia e Pacífico, sendo duas 
bem curiosas: ouro e violeta. “As 
tendências que são populares em 
outras partes do mundo acontecem 
de forma mais lenta na América do 
Sul. Embora este seja um continen-
te com muitos aspectos coloridos 
em sua cultura, as pessoas tendem 
a ser mais conservadoras com seus 
carros”, explica Marcos Fernandes, 
diretor regional da Divisão de Tintas 
Automotivas da América do Sul.  

Branco
Preto
Cinza
Prata
Azul
Vermelho
Marrom

Quadro Geral

Violeta
Bege
Verde
Dourado
Amarelo
Laranja





16 - Auto Revista Ceará

Carros por assinatura

Quem tem mais de 40 anos 
certamente vai lembrar 
que linha telefônica, no 

Brasil, era um patrimônio que as 
pessoas administravam como uma 
propriedade vitalícia. Vendiam ou 
alugavam e deixavam até como he-
rança. Pode parecer até impensável, 
hoje em dia, mas se alguém falasse 
em fazer uma assinatura do serviço, 
pagando apenas uma taxa mensal 
pelo uso, certamente as pessoas 
iriam estranhar. Uma linha telefôni-
ca, vale ressaltar, custava o equiva-
lente, hoje, a 40 ou 50 mil reais. 
Será que com carros, um bem que 
ainda é muito arraigado à ideia de 
posse, no Brasil, isso funcionaria 
bem? Para quem quiser saber como 
é ter um veículo por assinatura, co-
meçam a aparecer alternativas que 
prometem compensar a falta desse 
sentimento com o conforto de não 
se preocupar com chateações anu-
ais como seguro e impostos, que já 
são incluídos no serviço, e a garantia 
de ter um veículo sempre revisado 
pela concessionária autorizada.
Auto Revista Ceará fez uma pesquisa 
com algumas das opções disponíveis 

Comprar um carro ou fazer 
uma assinatura mensal para 
usá-lo? Auto Revista Ceará 
pesquisou os valores de alguns 
modelos nos dois sistemas. 
Veja o que encontramos

Mais uma 
opção

e um custo estimado, para alguns 
modelos, de quanto o consumidor 
gastaria comprando ou fazendo a 
assinatura. Os resultados foram inte-
ressantes. A diferença (nos cálculos 
para os exemplos que escolhemos) 
em termos de gastos, foi pouca para 
quem compra o carro à vista, sem 
financiamento, e para quem assina. 
Mas se colocarmos um acréscimo 
de pelo menos 30% relativo a juros 
para compra usando o crédito e pa-
gando ao longo de três anos, a opção 
por assinatura se mostra vantajosa.
Hoje, cinco grandes montadoras 
oferecem o serviço por assinatu-
ra: Fiat-Jeep (ambas são do mesmo 
grupo, o Stellantis), com o “Flua”, 
Volkswagen, com o “Sign and Dri-
ve”, Renault, com o “On Demand”, 
Toyota, com o “Kinto Share”, e 
Audi, com o “Audi Luxury Signa-
ture”. Alem disso, locadoras como 
Unidas, Localiza e Movida criaram 
seus serviços. No caso da Toyota, 
a assinatura é por hora ou por dia, 
o que, em nossa pesquisa, se mos-
trou bastante desvantajoso, finan-
ceiramente, em relação à compra. 
E para as locadoras, os valores fo-

ram sempre mais altos que os das 
montadoras que oferecem assinatu-
ra pelo período mínimo de um ano. 
Por fim, o serviço da Audi, pelo que 
apuramos, se restringe a uma região 
específica no estado de São Paulo e 
não permite sequer uma consulta 
via Internet, para saber valores. 
Focamos, portanto, nas assinaturas 
oferecidas por Fiat-Jeep, Volkswa-
gen e Renault. Selecionamos sem-
pre o período e a franquia mínima 
de quilometragem. Os modelos 
escolhidos foram os mais em conta 
disponíveis em cada serviço, com 
pintura metálica e ar condiciona-
do incluídos. Para comparação, ao 
fim de três anos, entre cada opção, 
procuramos o valor dos modelos 
no site Webmotors, para ter uma 
estimativa da desvalorização. Os va-
lores finais gastos pelo consumidor 
em cada opção estão em vermelho. 
Precisamos deixar uma coisa bem 
clara: quem compra um carro sem-
pre perde dinheiro, por causa da sua 
desvalorização ao longo dos anos. O 
que fizemos, nesta matéria, foi sa-
ber se os gastos com assinatura são 
mais ou menos equivalentes a essa 
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perda causada na compra. Pelo que 
vimos, os resultados da assinatura 
são bem parecidos com os de que 
quem compra carro financiado.
Para entender os cálculos que fize-
mos, segue o exemplo do Virtus. Se 
o consumidor decidir comprar o car-
ro, no fim de três anos, considerando 
o preço à vista mais impostos, licen-
ciamento e seguro, terá gasto o valor 
de 115 mil reais. Em três anos, com 
a desvalorização do modelo, ele pas-
sará a valer em torno de R$ 70 mil. 
Nesse caso, o comprador perdeu, 
em relação aos R$ 115 mil que gastou, 

a quantia de R$ 45 mil (115.000,00 – 
70.000,00 = 45.000,00).
Se optar pela assinatura do mesmo 
carro, o consumidor terá pago, após 
três anos, cerca de R$ 78 mil. E em 
relação aos R$ 115 mil que ele gasta-
ria se tivesse comprado, ele deixou 
de gastar R$ 37 mil (115.000,00-
78.000,00=37.000,00). Se tirarmos 
desses R$ 37 mil economizados o 
que foi gasto nos três anos de assina-
tura, o consumidor gastou R$ 41 mil 
(78.000,00-37.000,00=41.000,00).
Já considerando o valor estimado 
que o consumidor pagaria com-

prando o carro com financiamento, 
em três anos, incluindo impostos, 
licenciamento e seguro, o total 
chegaria a cerca de R$ 148 mil. Le-
vando em conta a desvalorização, a 
perda, nesse caso, chega a aproxi-
madamente R$ 78 mil (148.000,00-
70.000,00=78.000,00). Essa conta 
deixa a opção por assinatura bem 
mais vantajosa, já que o consumidor 
economizaria R$ 70 mil (148.000,00-
78.000,00=70.000,00), optando 
por assinar ao invés de comprar o 
carro. Confira os comparativos que 
fizemos com alguns modelos: 

Volkswagen
Nome do serviço: Sign and Drive
Modelo exemplo escolhido: Virtus 1.0 200 TSI Highline Auto 20/21
Valor mensal: R$ 2.149,00
Período de assinatura: 12 meses
Franquia mensal: 1.800 Km
Comparativo: Compra do veículo a vista x financiado x assinatura
(1) Valor à vista+IPVA+licenciamento+seguro após três anos: 115.000,00
(2) Valor financiado+IPVA+licenciamento+seguro após três anos: 148.000,00
(3) Valor de mercado do carro após três anos: 70.000,00
(4) Perda financeira com a compra à vista: 115.000,00 (1) -70.000,00 (3) = 45.000,00
(5) Perda financeira com a compra financiada: 148.000,00 (2) -70.000,00 (3) = 78.000,00
(6) Valor pago com assinatura após três anos: 78.000,00

Fiat-Jeep
Nome do serviço: Flua
Modelo exemplo escolhido: Argo Drive 1.0 2021 Manual 
Valor mensal: 1.510,00
Período de assinatura: 24 meses
Franquia mensal: 1.000 km
Comparativo: Compra do veículo a vista x financiado x assinatura
(1) Valor à vista+IPVA+licenciamento+seguro após três anos: 74.000,00
(2) Valor financiado+IPVA+licenciamento+seguro após três anos: 93.000,00
(3) Valor de mercado do carro após três anos: 43.000,00
(4) Perda financeira com a compra à vista: 74.000,00 (1) - 43.000,00 (3) = 31.000,00
(5) Perda financeira com a compra financiada: 93.000,00 (2) – 43.000,00 (3) = 50.000,00
(6) Valor pago com assinatura após três anos: 54.000,00
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Nossa conclusão é que em compa-
ração com a compra do carro atra-
vés de financiamento, a opção por 
assinatura se mostra atraente. Mas 
lembramos que são estimativas, 
é preciso fazer bem as contas em 
cada modelo e considerar as vanta-
gens e desvantagens. No carro por 
assinatura, por exemplo, além de 
seguro, impostos e licenciamento, 
estão incluídas assistência 24 horas 
e revisões previstas no manual. No 
entanto, não é possível fazer mui-
tas personalizações, como no carro 
comprado. Além disso, é preciso 
considerar que os pacotes de segu-
ros também são padronizados.

No carro comprado, além de poder 
deixa-lo do jeito que quiser, o pro-
prietário, no fim das contas, vai ter 
um patrimônio, mesmo consideran-
do a desvalorização. Outra vantagem 
dele é que nos serviços por assina-
tura é preciso definir uma franquia 
mensal de quilômetros. Se for feita 
uma viagem longa, por exemplo, a 
distância extra vai ser cobrada.
Em resumo, se você está conside-
rando a possibilidade de trocar a 
compra do carro por uma assina-
tura, nosso conselho é: faça bem as 
contas (principalmente se a compra 
for com financiamento, porque a 
opção pela assinatura pode ser me-

lhor, financeiramente) e veja qual 
opção é mais adequada.  
Por fim, precisamos também lembrar 
que assinatura é diferente de leasing 
ou aluguel de veículos. No primeiro, 
o proprietário paga uma taxa que não 
inclui gastos com licenciamento, IPVA 
e seguro. Além disso, ele tem opção de 
compra do modelo, no final do contra-
to. Já no aluguel, o custo é bem mais 
alto, porque os contratos são calcula-
dos com base em dias e não em me-
ses. Para se ter ideia, um modelo que 
pesquisamos como o Renault Kwid sai-
ria, se alugado por um ano, por quase 
2 mil reais mensais - praticamente o 
dobro do valor da assinatura.  

Fiat-Jeep
Nome do serviço: Flua
Modelo exemplo escolhido: Renegade Longitude 2021 1.8 Automático 
Valor mensal: 2.410,00
Período de assinatura: 12 meses
Franquia mensal: 1.000 Km
Comparativo: Compra do veículo a vista x financiado x assinatura
(1) Valor à vista+IPVA+licenciamento+seguro após três anos: 132.000,00
(2) Valor financiado+IPVA+licenciamento+seguro após três anos: 167.000,00
(3) Valor de mercado do carro após três anos: 89.000,00
(4) Perda financeira com a compra à vista: 132.000,00 (1) – 89.000,00 (3) = 43.000,00
(5) Perda financeira com a compra financiada: 167.000,00 (2) – 89.000,00 (3) = 78.000,00
(6) Valor pago com assinatura após três anos: 87.000,00

Renault
Nome do serviço: On Demand
Modelo escolhido como exemplo: Kwid Zen 1.0 
Valor mensal: 1.078,00
Período de assinatura: 12 meses
Franquia mensal: 1.000 km
Comparativo: Compra do veículo a vista x financiado x assinatura
(1) Valor à vista+IPVA+licenciamento+seguro após três anos: 58.000,00
(2) Valor financiado+IPVA+licenciamento+seguro após três anos: 72.000,00
(3) Valor de mercado do carro após três anos: 39.000,00
(4) Perda financeira com a compra à vista: 58.000,00 (1) - 39.000,00 (3) = 19.000,00
(5) Perda financeira com a compra financiada: 72.000,00 (2) – 39.000,00 (3) = 33.000,00
(6) Valor pago com assinatura após três anos: 39.600,00
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Volvo XC40

No dilema ambiental do 
mundo, hoje, que se assus-
ta com os efeitos do aque-

cimento global e se preocupa com 
um planeta cada vez mais afetado 
por essas mudanças, o setor auto-
motivo está no centro do debate. A 
meta é eliminar, em longo prazo, os 
motores a combustão, que há mais 
de um século, embora tenham evo-
luído bastante, ainda são responsá-
veis por boa parte dos poluentes 
que sujam a atmosfera da Terra.
Infelizmente, a tecnologia dos car-
ros 100% elétricos ainda está um 
pouco longe de ser a ideal. As bate-
rias precisam evoluir muito para que 
o reabastecimento de um modelo 
desse tipo seja tão prático quanto ir 

O modelo híbrido permitiu que rodássemos uma semana quase 
sem usar o motor a combustão. Na cidade, a autonomia apenas 
com o sistema 100% elétrico é de cerca de 40 km

Test-drive Volvo XC40

no posto encher o tanque de gaso-
lina. Além disso, em uma viagem de 
longa distância, especialmente fora 
do perímetro urbano, não vai ser fá-
cil fazer a recarga do modelo.
A solução mais viável, no momento, 
tem sido a dos carros híbridos - es-
pecialmente os conhecidos como 
“plug-in”, como o Volvo XC40, que 
Auto Revista Ceará teve oportu-
nidade de dirigir por alguns dias. 
Explicando como esse tipo de car-
ro funciona, ele tem dois motores, 
um elétrico e um a combustão, e 
seu sistema de baterias é recarre-
gável, exatamente como em um 
carro 100% elétrico. Com carga 
total, a autonomia do modelo fun-
cionando apenas com o sistema 

elétrico é de 40 a 45 km, depen-
dendo do modo de condução.
Isso significa que para a esmagadora 
maioria dos motoristas, é possível 
rodar com o carro praticamente 
sem precisar do motor a combus-
tão. É difícil imaginar alguém que 
use o veículo todo dia para ir ao tra-
balho e resolver pequenas deman-
das de casa percorrendo, dentro da 
cidade, mais de 40 km por dia. No 
nosso caso, a carga total do XC40 
permitiu rodar por até dois dias sem 
recorrer ao motor a gasolina.  A re-
carga da bateria pode ser feita, por 
exemplo, em um ponto de um local 
público, como um shopping center, 
ou através de um sistema instalado 
em casa ou no condomínio.
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Muito bem projetado, o sistema 
eletrônico que gerencia o traciona-
mento do carro torna tudo simples 
para o motorista. Quando ele vai li-
gar o carro, se existe alguma carga 
na bateria o motor elétrico é ligado 
automaticamente. Mas se logo que o 
motorista sai há demanda por mais 
força (subir uma rampa, por exem-
plo), o motor a combustão passa a 
funcionar e é desligado assim que o 
carro volta a rodar sem essa neces-
sidade de força extra. 
Também pudemos perceber que 
enquanto o carro está em movi-
mento, o sistema procura otimi-
zar o consumo da melhor maneira 
possível. Rodamos algum tempo 
com o motor a combustão, porque 
a carga das baterias para o motor 
elétrico tinha acabado. Mas como 
ele aproveita as freadas e as desci-
das para gerar um pouco de ener-
gia, ela logo era aproveitada para 
desligar o motor a gasolina, nem 
que fosse por alguns segundos.
O XC40 é equipado com o conjun-
to T5 Twin Engine FWD, composto 
pelo motor elétrico de  82 cavalos 
de potência e um 1.5 turbo a gaso-
lina com 180 cavalos. Combinados, 
ele produzem 262 cavalos de potên-
cia e 43,3 kgf.m de torque. O mo-
tor a combustão funciona com uma 
transmissão automatizada de sete 
marchas e embreagem dupla. É um 
desempenho impressionante, mas 
não foi possível testá-lo nas ruas, in-
felizmente. A rodagem no perímetro 
urbano foi quase toda no modo Eco-
nômico, umas das opções dos mo-
dos de dirigibilidade sobre os quais 
vamos falar agora. O modelo da Vol-
vo oferece cinco opções de compor-

tamento durante a condução: 
Hybrid – Combinação dos dois mo-
tores otimizando potência e consu-
mo de combustível;
Pure – 100% de uso do motor elétri-
co, com baixo consumo e economia 
máxima do motor e dos recursos;
Power – Potência e torque máxi-
mos com respostas mais rápidas 
do acelerador e trocas de marcha 
no modo esportivo, ou seja em ro-
tações mais altas; 
Off-Road - Para condução em terre-
nos fora de estrada entre 20 e 40 km/h;
Individual - Neste, o motorista esco-
lhe as suas preferências de condução. 
No modo Pure (Econômico), o de-
sempenho do motor é suavizado 
para render mais. Dentro da cidade, 
com todos os cruzamentos com se-
máforos e a lentidão do trânsito, ele 
se mostrou, com toda certeza, uma 
ótima opção. Mas, como dissemos, 
sempre que havia alguma demanda 
por mais força, o motor a combustão 
passava a funcionar automaticamente. 
Sobre as recargas, ainda há pou-
cos pontos disponíveis na cidade. 
Natural, para uma tecnologia que 
apenas engatinha no mercado brasi-
leiro. Também descobrimos que os 
conectores da BMW, outra marca 
que está investindo na construção 
de uma infraestrutura para modelos 
elétricos e híbridos e instalou alguns 
pontos, não são compatíveis com os 
da Volvo. Mas isso não parece ser 
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um obstáculo: embora não tenha-
mos testado, encontramos na in-
ternet adaptadores que prometem 
resolver o problema.
No mais, o XC40, como todo Volvo, 
é um show de tecnologia. O sistema 
de som é impecável, o computador 
de bordo merece, realmente, esse 
nome, porque o carro é totalmente 
configurável, e a montadora tem um 
aplicativo para smartphone que per-
mite até alguns comandos remotos, 
como ligar e resfriar o carro, por 
exemplo, antes de entrar nele. 
Na Suécia, país de origem da Volvo, 
carros novos com motor a combus-
tão não poderão mais ser comercia-
lizados daqui a nove anos. Para nós, 
uma realidade dessa parece muito 
distante, mas o XC40, apesar de de-
dicado ao mercado premium, com 
preços entre R$ 245 mil e R$ 280 mil, 
e vender poucas unidades (na conces-
sionária GNC Suécia, onde pegamos 
o carro, a média é de 5 por mês), é um 
excelente e eficiente exemplo dessa 
tendência que, cedo ou tarde, vai che-
gar e se popularizar entre nós.   
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Lançamentos de 2020

Todo mundo sabe que, por causa da pandemia de coronavírus, 2020 não foi fácil para ninguém, e o setor au-
tomotivo não poderia fugir à regra. Mas como as montadoras trabalham com planos estratégicos, tivemos 
lançamentos importantes de modelos no mercado brasileiro. Isso inclui até a chegada de elétricos, ajudando 

a trazendo um sopro da modernidade no setor automotivo que já é real em vários países pelo mundo. 
Incluímos, nesta matéria, alguns dos principais lançamentos (ou modelos que começaram a ser efetivamente co-
mercializados) do ano passado, considerando carros que merecem destaque seja porque representaram mudança 
de plataformas, em relação às versões anteriores ou a entrada de uma tecnologia ou um modelo totalmente novo. 
Não estão aqui, vale ressaltar, lançamentos que representaram apenas a reestilização de modelos já existentes no 
mercado. Confira o que apuramos.  

Volkswagen Nivus
Lançado em junho com uma apresentação mundial a partir do 
Brasil, o Volkswagen Nivus pode ser considerado um marco 
na história da empresa no País. Ele é o primeiro modelo de-
senvolvido na América Latina que começou sendo produzido 
e comercializado aqui antes de chegar ao mercado europeu. 
Para a Europa e os demais países latinoamericanos, o modelo 
começa a ser comercializado só a partir deste ano.
Uma característica particular do modelo é que, diferentemen-
te do padrão adotado até nos SUVs mais em conta, a sua tra-
seira é rebaixada, lembrando o desenho dos cupês. Segundo a 
Volkswagen, o objetivo foi reforçar a sua esportividade. Com 
preço a partir de pouco mais de R$ 90 mil, o carro vem de 
série, em todas as versões com faróis, DRL (daytime running 
light, um filete de luz que fica ligado o tempo todo), faróis de neblina e lanternas de LED, painel de instrumentos 
projetado em uma tela LCD e sistema de multimídia com uma tela de 10 polegadas sensível ao toque. 
O motor do Nivus é o 1.0 200 TSI (família EA211) de três cilindros. Ele entrega até 128 cv de potência máxima e 
20,4 m.kgf de torque, quando abastecido com etanol. A transmissão é automática de seis marchas - diferentemente 
de vários outros modelos do segmento de SUVs de entrada, ele não tem versão com câmbio manual, o que é uma 
ótima notícia. O motor 200 TSI é o mesmo que equipa atualmente os modelos Polo, Virtus e T-Cross. 

O futuro começou com eles

O mundo vai seguir em frente, mesmo com a crise na saúde. 
E pensando nesse futuro, as montadoras fizeram vários 

lançamentos em 2020. Veja alguns dos principais 
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Fiat Strada
Em junho, a marca lançou uma versão completamente 
nova da picape que é a mais vendida no Brasil há vários 
anos. Antenada com o desejo crescente dos brasileiros 
(e de boa parte dos consumidores das Américas) por 
carros cada vez maiores, a montadora fez o modelo 
ficar maior e ganhar uma cabine dupla de quatro portas 
capaz de levar, com certo conforto, cinco integrantes. 
Até então, o máximo que tinha sido feito era uma ver-
são com três portas e um banco traseiro um pouco 
mais generoso, mas sob a plataforma da Strada original, 
pensada para ser um veículo de duas portas.
Com itens de série como controle de tração, controle 
de estabilidade e assistente de partida em rampa, além 
de opcionais como  central multimídia com tela de 7 polegadas e compatível com Apple CarPlay e Android, a 
Strada veio para atender aqueles consumidores que sonham com uma picape como a Hilux ou até mesmo a 
Toro, mas não têm condições financeiras para comprar um veículo que custa mais de 100 mil reais (a Strada 
fica, dependendo da versão, entre R$ 76 mil e R$ 86 mil). 
O resultado, pelo jeito, agradou os consumidores, porque a picape da Fiat seguiu como líder no mercado de 
picapes. Bem verdade que a concorrência (ou a falta dela) ajudou, porque a única que seria capaz de rivalizar 
com a Strada seria a Renault Oroch, mas esta custa a partir de R$ 98 mil.

Chevrolet Bolt
O Brasil engatinha no universo dos carros elétricos e, 
por isso, é importante quando uma grande montado-
ra toma a iniciativa de lança um modelo por aqui. O 
Bolt foi apresentado no fim de 2019, mas sua entrada 
no mercado só aconteceu mesmo em 2020, quando as 
primeiras unidades começaram a ser entregues. Ape-
sar de ainda estar disponível em apenas 12 cidades (São 
Paulo, Campinas, São José dos Campos, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Floria-
nópolis, Joinville, Recife e Vitória), ele merece o registro 
por ser um elétrico.

Custando na faixa de R$ 260 mil (um dos motivos pe-
los quais os elétricos não emplacam no Brasil é a falta 
de incentivos, que deixa os preços dos carros na estra-
tosfera), o Bolt tem autonomia de 416 km e um motor 
com 203 cv de potência e 36,7 kgfm de torque. Entre 
os recursos presentes estão espelho retrovisor central 
por câmera, assistente de estacionamento com visão 
360 graus, painel digital customizável com tela de 8 po-
legadas, sistema multimídia com tela de 10,2 polegadas 
e compatível com Apple CarPlay e Android Auto, sen-
sor crepuscular, sistema de recarga de smartphone por 
indução (sem fio), assistente de permanência na faixa, 
alerta de colisão frontal com detecção de pedestres e 
frenagem automática em baixa velocidade.
Mesmo nas cidades onde o Bolt está disponível, o siste-
ma de vendas é diferenciado, por se tratar de um mo-
delo com pouca demanda. Os interessados precisam 
fazer reserva através da página da Chevrolet na inter-
net ou em uma das 25 concessionárias credenciadas 
para, além de ter o veículo para mostrar, são as que 
hoje têm capacidade de fazer a manutenção do mode-
lo. Por isso, quem está em Fortaleza e acha que dá para 
trazer um de Recife, é bom lembrar que as revisões só 
vão poder ser feitas por lá.
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Peugeot 208
De trajetória meio errática no Brasil, com um modelo que fez 
muito sucesso, como o 206, e outro que arranhou sua imagem, 
como o 207 (especialmente o Pasion, sedan derivado dele), a 
Peugeot lançou em julho o 208, modelo que, com certeza, me-
rece destaque porque veio com uma versão elétrica, a e-GT. 
Oficialmente, não se encontra, no site da Peugeot, o preço do 
208 elétrico, mas encontramos estimativas de que ele fica na 
casa dos R$ 200 mil - perto, portanto do Chevrolet Bolt. 
O carro tem um opcional interessante, que é um painel bati-
zado pela fábrica de i-Cockpit 3D. Trata-se de um conjunto 
formado por painel de instrumentos tridimensional, volante de 
dimensões reduzidas e base achatada, central multimídia tou-
chscreen de 7 polegadas com Google Android Auto e Apple 

CarPlay e uma série de teclas que permitem acesso direto às principais funções do veículo.
Não dá para dizer que o novo 208, pelo fato de ter uma versão elétrica, conquistou mais consumidores, mas o fato é 
que sua participação no segmento de hatches aumentou um pouco em relação à versão anterior, considerando 2019 
e 2020. No primeiro ano, o modelo da Peugeot teve 0,75% do mercado. No período seguinte, ela foi de 0,93%. 
Mas só por trazer um sopro de mordenidade ao nosso mercado, considerando que a eletrização da frota nos países 
desenvolvidos é cada vez mais expressiva, o carro já merece ser celebrado.

Ford Territory
Fizemos uma busca em todas as divulgações feitas 
pela Ford no ano passado e vimos um fato interes-
sante. Pelo material, ninguém diria que a montado-
ra faria o que fez no começa de 2021, anunciando 
o fim da produção no Brasil e abandonando a tra-
jetória dos modelo Ka (hatch e Sedan), ambos com 
ótimas vendas no mercado nacional. Mas o lança-
mento do Territory, em agosto, já dava o sinal do 
que ela pretendia fazer: focar, por aqui, apenas em 
SUVs com preço acima dos 180 mil reais (exceção 
apenas para o esportivo Mustang).
Equipado com motor 1.5 turbo a gasolina e câmbio 
CVT que gera potência de 150 cv e torque máxi-
mo de 22,9 kgfm, o Territory promete fazer 9,2 km 
por litro na cidade e 10 km por litro na estrada. É 
importado de uma fábrica da Ford na China e vem 
equipado com itens como o FordPass Connect, 
através do qual o usuário interage com o carro pelo 
celular, sistema com tela touchscreen HD de 10.1 
polegadas (compatível com Apple CarPlay3 sem fio 
e com Android Auto), do carregamento do celular 
por indução, piloto automático adaptativo com Stop 
and Go, sistema de estacionamento automático, câ-

mera 360° com Bird-Eye View e alerta de colisão 
com frenagem autônoma de emergência.
A grande ironia, principalmente considerando a 
grande ideologização que se vê no Brasil em rela-
ção à China, é que o Territory não só é fabricado 
naquele país como foi desenvolvido em parceria 
com a JMC, uma empresa comprada pela montado-
ra norte-americana. Ou seja, um carro global com 
marca originária do país de Donald Trump, tecno-
logia chinesa e importado para atender consumido-
res endinheirados do mercado daqui. 





28 - Auto Revista Ceará

Montadora

Considerado um dos símbo-
los do capitalismo, o mo-
delo Ford T começou a ser 

produzido nos Estados Unidos em 
1908. Apenas 11 depois - um prazo 
curto, considerando as questões 
logísticas do início do século passa-
do - o carrinho passou a ser mon-
tado no Brasil, na primeira unidade 
da empresa, que foi construída na 
cidade de São Paulo. 
Era o início de uma história que viria 
trazer alguns ícones do mercado na-
cional, como Corcel, Belina, Pampa, 

Mais de 100 anos no Brasil, construção de fábricas, incentivos 
fiscais, nada disso sensibilizou a Ford, que decidiu encerrar sua 
produção. Veja um pouco da história da empresa no País

De montadora a 
importadora

Escort e Ecosport, e que 
acabou melancolicamen-
te no dia 11 de janeiro, 
com o anúncio de que a 
gigante norte-americana 
fecharia suas fábricas 
de Camaçari, na Bahia, 
Taubaté, em São Paulo, 
e Horizonte, no Ceará. 
A partir de agora, só ve-
ículos importados com 
preço acima de R$ 180 
mil e fim de linha para Ka, 
Ka sedan e Ecosport.

Quem tem mais de 
40 anos lembra bem 
que até os anos 1990, 
quando o governo 
Collor decretou a 
abertura do Brasil às 
importações, o merca-
do automotivo era do-
minado pelas quatro 
grandes: Volkswagen, 
Ford, Fiat e Chevrolet. 

Era até difícil ver nas ruas algum mo-
delo que não fosse dessas marcas. E 
os ainda mais velhos hão de lembrar 
que um dos carros mais presentes 
era o Corcel e seus derivados. 
Com o nome inspirado no Mustang, 
muscle car que já fazia sucesso nos 
Estados Unidos (a palavra corcel é 
sinônimo de cavalo e Mustang é uma 
raça desse animal) o modelo teve 
nada menos que 18 anos de per-
manência no mercado brasileiro, de 
1968 a 1986. Tinha um motorzinho 
desenvolvido em parceria com a 

Ford Model T 1908-1927 Dimensions

Galaxie 1969

Ford Corcel Luxo 1973
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Renault que era uma referência em 
termos de robustez e economia. 
Uma curiosidade: esse motor era o 
mesmo que equipava o Renault 12, 
que vendeu bem na vizinha Argenti-
na em um tempo em que a fábrica 
francesa não atuava no Brasil.
Do sucesso do Corcel, vieram os 
modelos Belina, Corcel II, Del Rey 
e a picape Pampa. Esta última foi a 
que fez a “alma” do modelo ficar 
mais longeva, porque foi produ-
zida até 1997. O Del Rey, lançado 
em 1981, veio como substituto do 
Galaxie, outra lenda do mercado 
com sua carroceria imensa (mais 
de 5 metros de comprimento), mo-
tor V8 potente beberrão e muito 
conforto - em um tempo em que 
mal se falava em ar condicionado 
e direção hidráulica, o Galaxie já 
contava com esses acessórios.
Lançado em 1969 e comercializado 
até 1976, o Galaxie foi, durante esse 
período, o modelo preferido de go-
vernantes, para uso como carro ofi-
cial, e de membros da elite. Quem 

procurar fotos desses tempos com 
certeza vai encontrar sequências de 
unidades - especialmente do Lan-
dau, versão topo de linha que es-
banjava charme - nas comitivas de 
presidentes ou governadores.
A presença da Ford no Brasil trou-

xe outros modelos que entraram 
para a história do setor automotivo 
nacional. O Maverick, sem dúvi-
da, é um deles. Um derivado mais 
“fraco” do Mustang, ele virou uma 
referência, por aqui, de motor po-
tente com as opções V6 e até V8. 

Até hoje o carro reúne aficionados, 
alguns reunidos até em clubes. Mas 
um dado bastante curioso é que ele 
foi produzido aqui por apenas seis 
anos, de 1973 a 1979. 
Outro que frequentou bastante o 
imaginário dos consumidores bra-
sileiros foi o Escort. E isso aconte-
ceu principalmente por causa da sua 
versão esportiva, o XR3. Em tem-
pos de mercado nacional restrito 
a importações, o modelo tinha até 
uma versão conversível, que reme-
tia ao universo cinematográfico dos 
Estados Unidos, repleto de modelos 
assim. Com teto fixo ou não, o Es-
cort XR3 era sonho de consumo da 
esmagadora maioria dos jovens da 
década de 1980. Lançado em 1983, 
o carro foi mais longevo que o Cor-
cel: nada menos que duas décadas 
sendo comercializado. 
Sempre preenchendo lacunas de um 
mercado extremamente limitado, 
em termos de ofertas de produtos 
diferenciados, a Ford investiu em 
mais um modelo que, além de fazer 
história, reinou praticamente abso-
luto durante décadas. Mesmo após 
a “invasão” de SUVs japoneses, que 

aconteceu com a aber-
tura do mercado na-
cional às importações, 
a empresa viu que não 
existia um modelo que 
atendesse os menos 
abastados que viam 
com fascínio, nas ruas, 
grandalhões luxuosos 
como as picapes de ca-

Maverick 1976

Belina LDO 1977 Pampa 1989

Dey Rey 1982

Escort 1.3 L 1983
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bine dupla Mitsubishi L200 e Toyota 
Hilux. Chegava ao Brasil, em 2003, 
o Ecosport.
Ele nem merecia o título de SUV 
legítimo, pois não tinha tração nas 
quatro rodas nem muita vocação 
para enfrentar lama e areia fofa, 
mas o fato é que caiu no gosto dos 
consumidores e até a chegada de 
concorrentes como Jeep Renegade, 
Nissan Kicks e Hyundai Creta, den-
tre outros, foi o mais vendido do seu 
segmento. E também virou sonho 
de consumo de muitos brasileiros.
Também no universo dos mode-
los feitos com o apelo de robus-
tez para enfrentar terrenos não 
muito amigáveis, a Ford tem em 
sua história no Brasil outro mar-
co. Trata-se da picape F1000, que 
durante muitos anos teve apenas 
a Chevrolet C10 como concor-
rente. Como eram tempos de 
mercado nacional restrito, o mo-
delo não saía de fábrica com mui-
to requinte nem cabine dupla. 
O sucesso da F1000, no entanto, 
estimulou empresas, como uma 
chamada Souza Ramos, a fabricar, 

a partir de carrocerias originais da 
picape da Ford, versões de cabine 
dupla com fibra de vidro. Durante a 
década de 1980, essas picapes Sou-
za Ramos com alma de F1000 esta-
vam entre as principais referências 
de SUVs de luxo no Brasil.
Não poderíamos encerrar esse his-
tórico da Ford sem falar de sua in-
cursão no Ceará através da Troller. 
A empresa norte-americana com-
prou, em 2007, a fábrica de jipes em 
uma operação que até hoje não foi 
muito compreendida. Dizia-se, na 
época, que o interesse da Ford era 
nos incentivos fiscais que a Troller 
tinha garantidos em sua unidade. 
O fato é que as medidas resultan-
tes dessa aquisição foram apenas 
o fim do projeto da picape Panta-
nal, que a Troller estava tentando 
desenvolver, e uma sucessão de 
reestilizações do jipe, único pro-
duto (apesar de nem sempre com 
o mesmo nome) que saiu da linha 
de montagem para o mercado em 
toda a história da Troller. 
O Ecosport, que teve decretado o 
fim da produção nacional este ano, 
não sendo mais comercializado aqui 
nem por importação (embora ele 
siga no mercado de vários países da 
Europa e até no México), foi o último 
grande ícone da Ford no mercado 
brasileiro. Outros veículos, como 
Fiesta, Verona, Versailles, Focus, Fu-
sion e Ka, não marcaram as pessoas 
como os antecessores que citamos. 
Em nossa busca para entender por-
que uma montadora encerra a pro-
dução no Brasil depois de uma pre-
sença de mais de 100 anos, vimos 
alguns fatos interessantes. O pri-
meiro deles é que a Ford dos Esta-
dos Unidos tem uma linha do tempo 
sobre sua atuação no mundo desde 
a primeira fábrica do modelo T. E 
o Brasil não é citado em nenhuma 
das etapas históricas importantes. 
Ações no Canadá e na Europa, por 
exemplo, têm seu lugar garantido 

no material de resgate histórico. 
Outro sinal de que a falta de priori-
dade para o Brasil não é de hoje é 
que em 2019, ano em que deveria 
estar celebrando seu centenário no 
País, a Ford anunciou o fim da pro-
dução de caminhões, com o con-
sequente fechamento da fábrica, e 
limitou-se a lançar discretas séries 
“especiais” do Ka e do Ecosport.
Ainda sob o impacto da dura 
medida adotada pela indústria 
norte-americana, o mercado bra-
sileiro tem expectativa de absorção 
das unidades fabris fechadas e até 
do licenciamento para continuar 
produzindo o Ka e o Ecosport por 
aqui. Mas o fato é que a história da 
Ford no Brasil mostra que ela é uma 
empresa extraordinária e que, ape-
sar dessa sua modificação radical no 
relacionamento com o nosso mer-
cado, com o fim total da produção 
e do desenvolvimento de veículos 
adaptados para a realidade local, vai 
levar muitos anos para que os con-
sumidores tirem do seu imaginário a 
força dos modelos icônicos que des-
crevemos nesta matéria.   

F100 1993  Troller 1997

 KA 1997
Ecosport 2003
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Carro dos sonhos

O Lamborghini Squadra Cor-
se, departamento dedica-
do a modelos superespor-

tivos lendária fábrica italiana, lançou 
em dezembro último mais um mo-
delo exclusivo. Trata-se do SC20, 
que se enquadra na categoria de 
carros que estão prontos para rodar 
em uma pista de corrida, mas rece-
bem homologação para rodar tam-
bém em estradas convencionais. 
Para projetar o carro, a Lambor-
ghini teve como principais fontes 
de inspiração o Diablo VT Roa-
dster, o Aventador J, o Veneno 
Roadster e o Concept S, todos 
estes super-esportivos da monta-
dora. Para se ter ideia do nível de 
preciosismo, a carenagem do novo 
modelo, toda em fibra de carbono, 
foi polida e nivelada manualmente 
pelos engenheiros aerodinâmicos 

da fábrica, com o objetivo de forne-
cer um fluxo de ar ideal para garantir 
o desempenho e manter o conforto 
dos ocupantes da cabine. Com isso, 
segundo a empresa, ele proporciona 
uma condução agradável com o carro, 
mesmo em altas velocidades e consi-
derando que ele é totalmente aberto. 
Nas soluções aerodinâmicas, ou-
tros modelos também serviram 
como referência. Na dianteira, as 
entradas de ar no capô, por exem-
plo, são inspiradas nas do Huracán 
GT3 EVO. Já as laterais esculpidas 
refletem as soluções adotadas no 
Essenza SCV12. A traseira, defini-
da pela Lamborghini como “mus-
culosa”, tem uma grande asa de fi-
bra de carbono que pode ser ajus-
tada em três posições diferentes: 
carga baixa, média e alta.
O motor do SC20 é baseado no que 

a fábrica considera como seu carro-
-chefe: o V12 aspirado de 6,5 litros 
que fornece 770 CV a 8.500 rpm, 
desenvolve 720 Nm de torque a 
6.750 rpm e é capaz de levar o carro 
de 0 a 100 km por hora em menos 
de três segundos. Ele funciona em 
conjunto com a caixa de câmbio de 
sete velocidades Independent Shif-
ting Rod (ISR), da Lamborghini. 
Esse câmbio funciona da seguinte 
forma: em vez de ocorrerem em 
série, como com uma transmis-
são convencional, as trocas podem 
ocorrer em paralelo. Enquanto uma 
haste de mudança está se moven-
do para fora de uma marcha, uma 
segunda haste já pode engatar a 
próxima. De acordo com a fábrica 
italiana, o mecanismo permite uma 
troca cerca de 50% mais rápida que 
o sistema convencional.

Sem capô nem para-brisa, o Lamborghini SC20 é um carro 
para rodar apenas nos dias de sol, de preferência com uso de 
capacete e viseira - à semelhança dos modelos da Fórmula 1

Nível máximo de exclusividade
Sem capô nem para-brisa, o Lamborghini SC20 é um carro 
para rodar apenas nos dias de sol, de preferência com uso de 
capacete e viseira - à semelhança dos modelos da Fórmula 1

Nível máximo de exclusividade
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Para garantir a máxima aderência 
possível do carro ao solo, diante 
de tanta força, o superesportivo é 
equipado com um sistema de tração 
nas quatro rodas com diferencial 
eletrônico central. Os pneus, de 20 
polegadas na frente e 21 polegadas 
atrás, são do modelo Pirelli PZero 
Corsa, desenvolvidos especialmen-
te para rodar tanto em carros de 
pista de competição quanto mode-
los de passeio de alta performance. 
E um detalhe: à semelhança dos 
carros de Fórmula 1, os aros de alu-
mínio do SC20 são montados com 
apenas uma porca.
No interior, o elemento mais signifi-
cativo do habitáculo é o visual pro-
porcionado pela fibra de carbono 
presente na tampa do painel, na pa-
rede traseira, nos painéis das portas, 

no console central e no acabamento 
do volante. O material também é 
usado nas conchas dos bancos. Já as 
maçanetas das portas são feitas de 
alumínio maciço. Vale ressaltar que 
tanto a fibra de carbono quanto o 
alumínio são materiais extremamen-
te leves, que contribuem para a re-
dução total do peso do carro.
Além de não ter capô (nem mesmo 
um retrátil), o que diferencia o SC20 
dos conversíveis tradicionais e faz 
dele um carro para rodar apenas em 
dias em que não chove, o modelo 
tem outra peculiaridade: a ausência 
de um para-brisa, o que pressupõe 
que motorista e passageiro, se qui-
serem viver uma real aventura com 
ele na estrada, precisarão usar ca-
pacetes com viseira.  
Sobre o preço do superesportivo, 

a Lamborghini informa que ele “foi 
criado seguindo os desejo do clien-
te, que esteve envolvido no projeto 
desde os primeiros desenhos dos 
designers”. Não fica muito claro, 
portanto, se é um carro de fabrica-
ção única, destinado a apenas um 
comprador, ou se será um modelo 
disponível no mercado. De qual-
quer forma, para a imensa maioria 
dos mortais terráqueos isso não faz 
a menor diferença, já que carros si-
milares da fábrica, com esse nível de 
exclusividade, ficam na casa dos 5 
milhões de dólares.   
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Clássicos

Arnóbio Tomaz

-americano nas décadas de 1950 e 
1960.  Seu design foi inspirado no 
lendário Mustang, pelo seu espí-
rito esportivo, mas o desejo da 
Ford foi o de lançar um carro que 
atendesse aos anseios da família 
americana: ter um veículo confor-
tável, prático, econômico e com boa 

dirigibilidade. A manutenção tam-
bém chamava a atenção do público, 
por ser muito simples e de baixo 
custo para o proprietário.
Quando foi lançado, o Maverick 
oferecia dois tipos de motores: um 
de 2,8 litros e outro de 3,3 litros, 
ambos de seis cilindros. No seu pri-

A história do Ford Maverick 
começa nos Estados Unidos 
em 17 de abril de 1969. O 

modelo obteve grande sucesso por 
ser moderno, barato e compacto, 
bem diferente dos carrões enor-
mes e cheios de frisos cromados 
que dominavam o mercado norte-

MAVERICK
O Mustang brasileiro

Sucesso nos Estados Unidos por ser barato (naquele país) 
e robusto, o Maverick não teve o mesmo desempenho no 
Brasil. Mas conquistou muitos fãs por aqui
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meiro ano de produção, ele vendeu 
579 mil unidades (quase 5 mil a mais 
que o Mustang em seu primeiro ano 
de vendas). No Brasil, o modelo foi 
apresentado ao público no Salão do 
Automóvel de São Paulo de 1972. 
Seu lançamento oficial no país se 
deu em 1973. O primeiro exemplar 
nacional deixou a linha de monta-
gem em 4 de junho daquele ano. 
As versões inicialmente lançadas do 
Maverick no Brasil pela Ford foram 
a “S” (Super), e a “SL” (Super Luxo), 
ambas apresentadas nas opções de 
duas portas. Alguns meses depois 
viriam as versões de quatro portas 
para ambos os modelos. Os moto-
res eram os de seis cilindros em 
linha ou, opcionalmente, um V8 

302. Já o câmbio era o manual de 
quatro marchas no assoalho ou 
o automático de três marchas na 
coluna de direção.
Ainda em 1973, foi lançada a versão 
esportiva GT, com um motor V8 im-
portado de 4,95 litros. O Maverick 
GT era o top de linha e tinha pro-
dução limitada. Saía de fábrica com 
pintura metálica e direção hidráulica 
como únicos opcionais. Destacava-
-se externamente por faixas laterais 
adesivas na cor preta, capô e painel 
traseiro com grafismos pintados em 
preto fosco, rodas mais largas, um 
par de presilhas no capô e, interna-
mente, um conta-giros sobreposto 
à coluna de direção do volante.
Em 1975 foi lançado o Maverick 

com motor de quatro cilindros, e 
em 1977 veio o modelo “LDO” (Lu-
xuosa Decoração Opcional), que 
passou a ser a versão mais cara do 
veículo, com acabamento mais refi-
nado e interior monocromático. 
Apesar de ter conquistado muitos 
fãs, que até hoje colecionam exem-
plares, o Ford Maverick fabricado 
no Brasil não obteve o sucesso de 
vendas esperado pela Ford, tendo 
sua produção encerrada no ano de 
1979 com 108.106 unidades produzi-
das. Para se ter ideia da diferença em 
relação ao mercado norte-america-
no, o total fabricado no Brasil corres-
ponde a 1/5 do que o carro vendeu 
apenas no primeiro ano em que foi 
lançado nos Estados Unidos   
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Competição

REALIZADO PELA SEGUNDA VEZ NA ARÁBIA 
SAUDITA, O DAKAR ENFRENTOU ATÉ AS 
LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA PANDEMIA DE 
CORONAVÍRUS PARA COLOCAR PILOTOS E 
NAVEGADORES NO MEIO DO DESERTO

O MAIOR DO MUNDO

“A Arábia de uma forma 
nunca vista antes”. Essa 
foi uma frase usada pela 

organização para definir a 43ª edi-
ção, que aconteceu de 3 a 15 de 
janeiro, do Dakar, maior rali de ve-
locidade do mundo. Tendo a cidade 
de Jeddah, na Arábia Saudita, como 
ponto de partida e de chegada, a 
prova contou com um trajeto total 
de 7.646 km, incluindo 4.767 km de 
trechos conhecidos como “espe-
ciais”, nos quais os competidores 
precisam percorrer a distância no 
menor tempo possível. 
Para se ter uma dimensão do que 
é essa prova, basta pensar que os 
7.646 km de trajeto total repre-
sentam uma distância aproxima-
damente 600 km maior que a que 
separa Fortaleza e a Cidade do 
México. Mas mesmo com o mun-

do ainda vivendo várias restrições, 
por causa da pandemia de coro-
navírus, o Dakar teve 321 veículos 
participando. Foram apenas 21 a 
menos que o total da edição de 
2020). Em relação à participação 
brasileira, o Dakar teve como me-
lhor colocado Gustavo Gugelmin, 
navegador e parceiro de equipe 
do norte-americano Austin Jones. 
Eles ficaram na segunda coloca-
ção da Turbo Production, uma das 
subdivisões da categoria SSVs. 
A frota foi composta por 108 mo-
tocicletas, 21 quadriciclos, 124 car-
ros SSVs (modelos pequenos de 
quatro rodas que abrigam até duas 
pessoas e têm grande facilidade 
para andar em trechos off road), 42 
caminhões e 26 de uma categoria 
nova, criada na edição desse ano: a 
“Dakar Classic”, formada por car-
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ros e caminhões fabricados até o 
ano 2000. Juntando com os meios 
de transporte da organização, o 
rali movimentou 679 veículos ter-
restres e 8 helicópteros.
Outra peculiaridade do roteiro da 
prova deste ano, segundo os orga-
nizadores, é que ele foi projetado 
para reduzir o tamanho e a quan-
tidade das seções rápidas, com o 
objetivo de valorizar as técnicas 
de direção dos motoristas e as ha-
bilidades de travessia dos navega-
dores. Ou seja, além de números 
relativos a velocidade, foi bastante 
considerada a qualidade do traba-
lho dos competidores.
E falando nisso, uma informação 
curiosa sobre as categorias do 
Dakar é que elas abrangem um 
conjunto bastante diverso de ve-
ículos, de acordo com as caracte-
rísticas técnicas, e dão premiação 
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de acordo com cada grupo. A SSV, 
por exemplo, é subdividida em seis: 
Há, por exemplo, um em que ape-
nas mulheres participam e outros 
dois que consideram se o veículo 
tem motor turbo ou não. O ranking 
completo, que envolve dezenas de 
pilotos e navegadores, você pode 
conferir no site oficial do Dakar 
(disponível apenas em inglês, fran-
cês e arábe):  dakar.com/en.
O rali tem uma categoria que me-
rece destaque. Trata-se da “Origi-
nal by Motul”, na qual participam 
apenas competidores de motos 
e quadriciclos que, durante todo 
o evento, não têm qualquer tipo 
de assistência e, por isso, seguem 
um regulamento próprio. Imagine, 
caro leitor, enfrentar uma prova 
em pleno deserto nessas condições 
de absoluta solidão. 
Essa categoria permite aos partici-
pantes os seguintes itens: um baú 

para armazenamento de pertences 
pessoais, um colchão de camping, 
um saco de dormir, um cobertor, 
uma bolsa de viagem, uma mochila 
à prova d’água, peças de reposição, 
ferramentas, um farol e um jogo de 
pneus. Eles também podem usar 
elevadores automotivos, geradores, 
compressores e caixas de ferramen-
tas fornecidas pelo evento. 
Como dissemos, o rali Dakar en-
volve uma estrutura gigantesca 
com centenas de veículos, e  a mo-
vimentação de toda essa frota, mo-
vida a combustíveis fósseis em um 
país que figura entre os maiores 
produtores de petróleo do mundo 
torna o evento questionável, em 
termos ambientais. 
Não há veículos híbridos ou elétri-
cos competindo. Na prova de 2017, 

um modelo com essa tecnologia, 
batizado de “Acciona 100% Eco-
Powered”, conseguiu completar a 
prova, terminando em último lugar 
na sua categoria. Esse desempenho 
fraco se deveu ao tempo necessá-
rio para fazer a recarga do veículo, 
através de painéis solares, e de sua 
autonomia de apenas 200 km.
Para o Dakar de 2022, a Audi 
anunciou que vai levar um modelo 
eletrificado, mas ainda assim sem 
conseguir se livrar de combustíveis 
fósseis: ele é recarregado através de 
um motor turbo a combustão, que 
funciona como conversor de ener-
gia. Pelo jeito, o Dakar vai continuar 
merecendo adjetivos como “fasci-
nante” e “desafiador”, mas vai levar 
algum tempo, ainda, para que possa 
ser chamado de “ecológico”.   
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Ranking de usados

Confira o que dizem os revendedores 
de veículos usados sobre as opções 
nesse segmento, geralmente formado 
pelos derivados dos hatchs de entrada

SEDANS
COMPACTOS

OS MELHORES Em terra de veículos caros 
como o Brasil, o bom pre-
ço e a facilidade de revenda 

são fatores importantes na hora de 
decidir pela aquisição de um sedan 
compacto usado. Auto Revista Ce-
ará, nesta matéria, segue o esforço, 
iniciado na edição anterior, de pes-
quisar e informar os leitores quais 
as melhores opções do mercado 
em vários segmentos. Nesta, va-
mos falar de modelos como o Che-
vrolet Prisma (hoje rebatizado de 
Joy Plus e Novo Ônix Plus, depen-
dendo da versão), o Renault Logan 
e o Hyundai HB 20 S.
Em consulta com representantes de 
empresas filiadas ao Sindicato dos 
Revendedores de Veículos Automo-
tores do Estado do Ceará (Sindivel-
-CE), vimos que a recente notícia do 
fim de produção da Ford no Brasil 
teve impacto sobre o Ka+ e deixou 
os consumidores desconfiados. O 
futuro incerto do modelo, que tra-
dicionalmente estava entre os pre-
feridos no seu segmento, no mer-
cado de usados, fez com que caísse 
um pouco a procura por ele. Mas há 
expectativa de que ele, exatamente 
por sua força, volte a ser fabricado 
no Brasil através de uma licença 
concedida pela montadora. 
De acordo com os entrevistados 
por Auto Revista Ceará, nesse seg-
mento, que atende consumidores 
com poder aquisitivo mais limitado - 
especialmente no mercado de semi-
novos - o que conta é o pragmatis-
mo. Por isso, o Prisma, da Chevro-
let, seja qual for a versão, é o líder 
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disparado, porque os compradores 
sabem que, além das qualidades do 
carro que o fizeram o campeão de 
vendas também entre os veículos 
novos, já está disseminada a cultura 
de que ele é um “cheque”, ou seja, 
basta o dono anunciar, que vai ven-
dê-lo com facilidade.
Abaixo do sedan da Chevrolet, es-
tão modelos como o Logan, o HB 
20 S e o Voyage. Este último, pela 
tradição da Volkswagen de carros 
robustos, é uma opção procurada 
por motoristas de aplicativos. Os 
representantes do setor também 
citaram o Toyota Etios Sedan como 
uma opção bem vista pelo mercado, 
embora menos procurada. Vale res-
saltar que o modelo, mesmo tendo 
a histórica confiabilidade da monta-
dora japonesa, é originário de um 
projeto indiano e tem um design 
mais defasado em relação à maio-
ria dos concorrentes e que pratica-
mente não teve alterações, desde o 
seu lançamento no Brasil. Segundo 
os entrevistados por Auto Revista 
Ceará, o desenho moderno e atra-
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ente também é um fator levado em 
conta pelos consumidores. 
Na Fiat, a atenção se divide entre 
o Grand Siena, hoje vendido em 
opção única com motor 1.0 e câm-
bio manual, mas que tem outras 
versões circulando no mercado 
de usados, e o bem mais arrojado 
Cronos. Mas ambos não apresen-
tam o mesmo desempenho que ti-
veram modelos mais antigos como 
o Siena, que era baseado no Palio. 
Estes dois últimos modelos foram 
um caso de sucesso histórico da 
Fiat no Brasil, tanto no mercado de 
novos quanto no de usados.
A exemplo do Grand Siena e do 
Cronos, da Fiat, carros com pre-
ços e dimensões bastante próximos 
que acabam disputando um público 
parecido, outro caso citado pelos 
revendedores foi o do Virtus, da 
Volkswagen. Se as versões novas de 
entrada têm uma diferença de apro-
ximadamente R$ 20 mil, vimos esse 
valor cair pela metade, vendo uma 
opção de cada modelo em um site 
de usados. Isso acaba fazendo com 
que ambos sejam considerados no 
mercado de sedans compactos.
Em resumo, assim como constata-
mos, na matéria da edição anterior de 
Auto Revista Ceará (sobre os hatchs 
compactos), que o Ônix está pratica-
mente reinando em seu segmento, o 
Prisma e os derivados Joy Plus e Novo 
Ônix Plus também estão no topo da 
preferência. Se você está procuran-
do uma opção e quer segurança aci-
ma de qualquer coisa, os modelos da 
Chevrolet são os mais indicados. Mas 
todos os outros que citamos (à exce-
ção do Ka+, momentaneamente), a 
partir das indicações dos revendedo-
res, também podem ser considera-
dos boas alternativas.    
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Componente II

Em tempos remotos e nada sau-
dosos, a esmagadora maioria 
dos carros brasileiros tinha 

caixa de direção mecânica. Isso sig-
nifica que boa parte da força neces-
sária para girar os pneus em curvas 
e manobras tinha de vir dos braços 
do motorista. Hoje muita gente nem 
se dá conta, mas essa tarefa ficou 
bem mais fácil graças às direções do 
tipo hidráulica e elétrica. Eles usam 
sistemas que transferem boa parte 
do esforço para os seus componen-
tes, trazendo conforto para quem 

Saiba mais sobre os sistemas de direção hidráulico e elétrico, 
que suavizam bastante o esforço para manobrar o carro

Sem eles, fica difícil

está ao volante. Saiba mais, a seguir, 
como funcionam esses recursos e 
que cuidados devem ser tomados 
para conservá-los.
A título de curiosidade, vale expli-
car como funcionava a antiga dire-
ção mecânica. Ela se baseava em 
um princípio simples, com o uso de 
duas peças chamadas pinhão e cre-
malheira. Eles nada mais eram que 
uma haste ligada ao volante com 
uma engrenagem redonda no fim 
(o pinhão) que se ligava com uma 
engrenagem plana (a cremalheira). 

A grande ajuda veio com o sistema 
de direção hidráulica. Ele também 
funciona com pinhão e cremalheira, 
só que uma bomba hidráulica ajuda 
o movimento da cremalheira, assu-
mindo boa parte do esforço que se-
ria do motorista para vencer o atrito 
das rodas no solo.
O sistema mais moderno de dire-
ção é o elétrico. Ao invés da bomba 
hidráulica, ele tem um motor elé-
trico gerenciado por uma central 
de comando. Esse motor elétrico 
faz o mesmo trabalho da bomba 
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hidráulica, só que de forma bem 
mais eficiente e sem depender nem 
da força do motorista. Por isso que 
as direções elétricas são levíssimas, 
permitindo manobrar o carro com 
apenas um volante no dedo. 
Outra vantagem desse sistema é a 
economia de combustível: na direção 
hidráulica, a bomba precisa da força 
do motor para funcionar. No caso da 
elétrica, o motor elétrico funciona 
de forma independente, poupando 
o motor do carro. A estimativa é de 
uma economia média de 5%, em 
média, em relação à hidráulica.
Infelizmente, a direção hidráulica, 
por ser mais barata que a elétrica, 
ainda é a que equipa a esmagadora 
maioria dos carros nacionais mais 
baratos. Por isso, vamos agora dar 
algumas dicas de como conservá-
-la bem. Por ser um componente 
relativamente complexo e bastante 
exigido, é recomendável cuidar bem 
dela, para manter o conforto e evi-
tar grandes prejuízos.
O primeiro cuidado é dar um pou-
co de atenção à direção hidráulica 
quando for fazer a manobra. Por ter 
o funcionamento baseado em um 
fluido (o termo “hidráulica” vem do 
óleo usado na bomba), ela não deve 
fazer barulho. Por isso, se ouvir al-
gum ruído, é bom levar o carro para 
uma revisão no componente. Outra 

coisa que pode ser facilmente verifi-
cada é observar se o volante, de re-
pente, ficou mais pesado. Bem con-
servada, a direção não perde sua 
capacidade de facilitar as manobras. 
Se o motorista precisa colocar mais 
força que o normal, isso pode ser 
desgaste de peças, necessidade de 
troca do óleo e ou algum vazamen-
to que está fazendo as engrenagens 
rodarem sem a devida lubrificação.
Uma precaução importante é levar 
o carro à oficina o quanto antes, as-
sim que for detectada alguma carac-
terística. Geralmente o problema é 
resolvido com a troca do reparo, um 
conjunto de peças e juntas que evita 
vazamentos e entrada de sujeira no 
sistema. O próprio reparo e a mão 
de obra não têm custos elevados. 
Mas se o problema chegar à bomba, 
o motorista precisa preparar o bol-

so. Uma peça das mais baratas, para 
carros compactos, custa a partir de 
500 reais. Mas em veículos maiores 
e mais luxuosos, o preço pode che-
gar a 20 mil reais.
Além da atenção ao funcionamento 
da direção, o proprietário do carro 
pode ajudar tendo alguns cuidados 
ao dirigir, como não encostar o 
pneu no meio-fio ou na calçada e 
não forçar o volante quando sentir 
que o giro terminou. Cada movi-
mento que exponha o sistema a um 
esforço desnecessário pode afetar a 
caixa de direção. Da mesma forma, 
é sempre bom ter os pneus alinha-
dos, para não forçar o sistema.
Por fim, uma das verificações mais 
simples é ver o nível do fluido da di-
reção e a coloração dele. Para isso, 
basta abrir o capô durante um abas-
tecimento no posto e checar visual-
mente. Em caso de dúvida, o frentis-
ta pode ajudar. Se o óleo precisar de 
troca, alguns postos têm área para 
isso e o serviço é relativamente rá-
pido. Sempre lembrando: é melhor 
gastar com a troca do óleo do que 
com a troca do sistema inteiro.
Para a direção elétrica, os dois prin-
cipais cuidados necessários são em 
relação a eventuais curto-circuitos 
no motor ou problemas com os 
sensores. Mas como todo sistema 
elétrico, esse componente é mais 
durável e fácil de manter que o hi-
dráulico, já que não exige preocupa-
ção com fluidos.    
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Cuidado essencial

O ano de 2020 exigiu um 
olhar diferenciado dos 
líderes para seus colabo-

radores, no que diz respeito às no-
vas formas de realização das suas 
atividades como, por exemplo, o 
trabalho remoto ou novos forma-
tos de contratações para a susten-
tação do coletivo. As mudanças 
geraram uma nova cultura orga-
nizacional, e ela exige dos líderes 
um olhar mais atento às necessida-
des pessoais de cada colaborador, 
uma vez que o resultado ainda é a 
grande necessidade para que uma 
organização se mantenha viva. 
Faz-se necessário que essa nova 
cultura, gerada pela pandemia, 
também revele um novo olhar para 
as condições emocionais e financei-
ras de cada colaborador, pois to-
dos eles necessitam de condições 
físicas como um ambiente minima-
mente estruturado, além de orga-
nização da gestão do tempo e das 
tarefas domésticas, colaboração da 
família e um equilíbrio emocional 
para que sua capacidade adaptativa 
e de concentração seja uma grande 
aliada nesse novo cenário.
Qual o papel das organizações, no 
que diz respeito à ajuda que pode 

ser dada aos seus colaboradores, 
para que sua boa performance não 
seja impactada e as empresas consi-
gam sustentar os resultados através 
da retenção do seu time?
Primeiro, conte com o apoio da área 
de RH para que se utilize das suas 
competências, como  empatia e 
sensibilidade, para entender as ne-
cessidades de cada colaborador.
Desenvolva seus líderes para que se-
jam gestores de pessoas e consigam, 
através da comunicação, extrair os 
sentimentos e, assim, conduzir com 
maestria o time, garantindo que ele 
permaneça inspirado e motivado 
mesmo diante das circunstâncias.
Busque desenvolver, mesmo que 
de forma remota, momentos ins-
piradores como palestras compor-
tamentais e motivacionais, dicas 

de administração financeira, rodas 
de conversas, reuniões interativas. 
Tudo deve ser feito com leveza para 
que todos sintam-se importantes,  
acolhidos e à vontade para expor 
suas ideias e sentimentos de inova-
ção para o novo cenário.
Esse momento oferece oportuni-
dade de aprendizados e de valida-
ção dos valores da organização, e 
o maior desses aprendizados está 
no olhar que devemos ter para as 
pessoas. Porque se as ajudarmos a 
lidar com suas vidas pessoais com 
mais eficácia e organização, elas não 
apenas terão melhores condições 
de trabalho com suas novas rotinas 
como também melhores condi-
ções em relação à qualidade de vida 
como um todo.
Faça a diferença e deixe seu legado!

Recursos Humanos

Izabel Bandeira 
Psicóloga e coach 

izabelband@hotmail.com

Qual o impacto da saúde emocional e financeira na performance 
do seu colaborador? As empresas precisam estar atentas a este 
fator, muito importante para uma boa produtividade
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Bem sabemos que nosso verão é intenso, e um item que 
se faz necessário hoje nos veículos é o ar condicio-

nado. Podemos até dizer que hoje ter um veículo sem ar 
condicionado é um verdadeiro desafio ao nosso dia a dia.
Estar dentro do automóvel sob um intenso sol, trân-
sito engarrafado, já é uma situação bem desconfortá-
vel, imagine então como isso ficaria sem o conforto 
de um ar condicionado. Com certeza, se tornaria uma 
situação ainda pior.
Nesta matéria, você conhecerá todo o sistema de ar con-
dicionado automotivo bem como seu funcionamento e 
os principais componentes.
O princípio de funcionamento de um sistema de ar con-
dicionado automotivo consiste basicamente na troca de 
temperatura (calor) de um ambiente interno pelo exter-
no. Na verdade, qualquer sistema que reduz a tempera-
tura do ar vai funcionar de forma semelhante.
Temos um fluído refrigerante colocado em um sistema 
totalmente selado e, então, pressurizado por um com-
ponente chamado compressor, irá se aquecer e absolver 
energia em torno dele. Ele, quente, irá circular pela tu-
bulação do sistema e dissipar seu calor. À medida que 
este calor se dissipa, o fluído se tornará hora gás, hora 
líquido, fazendo com que isso seja um ciclo.
Mas como é possível o sistema estar hora quente, hora frio?
Como esses estados mudam de gasoso para líquido?
Como é possível uma linha de alta e de baixa pressão?
Como está quente lá fora, no cofre do motor, e frio den-
tro do carro?
São tantas perguntas, não é mesmo?
Vamos, então, entender tudo sobre o sistema de ar con-
dicionado automotivo.

O sistema de ar condicionado automotivo utiliza quatro 
principais características para um fluído:
  - diminuição de pressão
 - aumento de pressão
 - condensação do fluido
 - evaporação do fluido

Para um melhor entendimento de como funciona o ci-
clo do sistema de ar condicionado, conheça cada um de 
seus componentes:

Sistema de Ar Condicionado Automotivo
Saiba como funciona e conheça os principais componentes

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

Fontes das imagens: https://www.delphiautoparts.com/bra/pt

Sistema de Ar Condicionado Automotivo
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COMPRESSOR (01)

Tratado como o coração do sistema, é responsável por 
garantir a sucção e compressão do fluido refrigerante no 
estado gasoso. Ele recebe o fluido refrigerante no estado 
gasoso e, em baixa pressão, comprime-o aumentado a 
pressão. Esse aumento de pressão é fundamental para 
que ocorra a condensação.
Podemos encontrar alguns modelos de compressor:
- Pistão
- Rotary Vane (paletas)
- Scroll (tipo caracol)
O compressor muda de acordo com os fabricantes de 
cada veículo, porém todos têm a mesma função, que é 
assegurar a compressão do sistema. Ele transforma o 
movimento rotativo em pressão, já que o mesmo é atre-
lado à correia do veículo, seja ela “poli V” (agregado 
também a outros acessórios como direção hidráulica e 
alternador) ou tipo “V”(correia destinada apenas para o 
compressor). Porém os dois tipos de correias receberão 
o movimento de rotação da árvore de manivelas do veí-
culo por meio de suas polias.
Seu funcionamento se dá por meio de um sistema de 
embreagem magnética, onde teremos em seu conjunto 
uma polia, uma bobina eletromagnética e uma embre-
agem (espelho) que garantirá, quando for acionado, o 
funcionamento do eixo do compressor, fazendo assim 
com que a compressão do fluido no estado gasoso se 
inicie. Vale ressaltar que, em hipótese alguma, o com-
pressor poderá receber o fluido refrigerante na sua for-
ma líquida, pois assim teríamos um golpe líquido no ato 
da compressão.

CONDENSADOR (02)

Sua função é trocar calor com o ambiente externo, faci-
litando a condensação. Com isso, a temperatura do flui-
do refrigerante tem uma pequena queda, passando do 
estado gasoso para o estado líquido. Para proporcionar 
uma melhor condensação, ele sempre estará acompa-
nhado de um eletroventilador, forçando de forma ainda 
mais rápida a condensação. Vale ressaltar a importância 
do sentido de rotação do eletroventilador de acordo com 
a sua posição. Caso ele esteja na frente do condensador 
ele deverá obedecer ao fluxo do vento com o carro em 
movimento e caso ele esteja por trás do condensador, 
acontece a mesma coisa. Caso isto não ocorra, a con-
densação será prejudicada.

FILTRO SECADOR (03)

Localizado após o condensador, 
sua função é retirar toda a impure-
za e umidade do fluido refrigeran-
te. É composto internamente por 
sílica e filtro, que, juntos fazem a 
remoção da umidade e das impu-
rezas. Também tem a função de 
servir como reservatório de fluido 
refrigerante para o sistema. Assim 
como todos os filtros, precisa ser 
trocado regularmente. A correta 
troca se dá pelo menos a cada ano, 
a cada troca do compressor ou 
após 10mil km rodados.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

Compressor Automotivo
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VÁLVULA DE EXPANSÃO (04)

É responsável por reduzir a pressão do flui-
do refrigerante. Com esta redução, o fluido 
refrigerante sofre um resfriamento e passa 
de líquido e névoa líquida, seguindo em 
direção ao evaporador. Tudo isso é possí-
vel por ela ter um orifício calibrado que 
assegura a expansão do fluido refrigerante. 
Vale lembrar que este tipo de válvula tem 
pulverização variável através de um bul-
bo sensor localizado na parte superior da 

mesma, que capta as alterações de temperatura para que 
pulverize mais ou menos, controlando assim a melhor 
eficiência do sistema. Sua resposta é rápida e sua robus-
tez faz com que sua durabilidade seja enorme.

EVAPORADOR (05)

Sua função é trocar calor com o ar dentro do habitá-
culo do veículo, já que o mesmo está localizado den-
tro do carro, por trás do painel, em uma caixa estrate-
gicamente projetada para a função. Desta forma, ele 
irá retirar todo o calor do ambiente fazendo com que 
o mesmo fique frio.

 

FLUIDO REFRIGERANTE (06)

O fluído refrigerante utilizado no sistema é o 134ª e 
sua principal característica é ser muito volátil, ou seja, 
mais sensível às variações de temperatura. Seu ponto 
de ebulição é de -26,3°C e seu ponto de solidificação é 
de -101,5°C. É um HFC que não degrada a camada de 
ozônio e foi desenvolvido para substituir o antigo R12, 
esse com propriedades agressivas à camada de ozônio. 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA (07)

Recipiente do Fluido Refrigerante

Diagrama de Funcionamento do Sistema
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O compressor (1) recebe o fluido em forma de gás, com 
baixa pressão. Esse fluido é comprimido, aumentando 
assim a pressão, e o envia para o condensador (2).

Observação (A):
Fluido refrigerante na entrada do compressor estará no 
estado gasoso, baixa pressão e baixa temperatura.
Fluido refrigerante na saída do compressor estará no es-
tado gasoso, alta pressão e alta temperatura, e seguirá 
assim em direção ao condensador.
Em seguida, o condensador (2) recebe o fluido oriundo 
do compressor em forma de gás, com pressão elevada. 
No condensador, o fluido troca de calor com o ambiente, 
resfriando, diminuindo sua temperatura e mudando o 
seu estado.

Observação (B):
Fluído refrigerante na entrada do condensador estará no 
estado gasoso, alta pressão e alta temperatura.
Fluído refrigeranta na saída do condensador estará no 
estado líquido e, apesar da troca de calor, ainda estará 
em alta pressão e alta temperatura, não tão alta quanto 
à entrada, porém ainda alta.
O filtro secador (3) recebe fluido vindo do condensador 
(2) em forma de líquido/gás em alta pressão. Neste mo-
mento, é retirada a umidade do fluido.

Observação (C):
Fluído refrigerante na entrada do filtro estará no estado 
líquido, alta pressão e alta temperatura.
Fluío refrigerante na saída do filtro secador estará, pri-
meiramente, livre de impurezas como limalhas de alu-
mínio, livre de umidade e ainda no estado líquido, alta 
presão e alta temperatura.
Continuando, a válvula de expansão (4) recebe o flui-
do vindo do filtro secador (3) com baixa pressão. Essa 
válvula promove a diminuição brusca da pressão, o que 
resulta na diminuição da temperatura.

Observação (D):
Fluído refrigerante na entrada da válvula de expansão 
estará no estado líquido, alta pressão e alta temperatura.
Fluído refrigerante na saida da válvula de expansão es-
tará no estado de névoa líquida (pois o mesmo acabou 
de ser pulverizado), baixa pressão e baixa temperatura.
O evaporador (5) recebe o fluido vindo da válvula de ex-
pansão (4) em forma de líquido/gasoso com uma baixa 
pressão e temperatura muito fria. Então, o evaporador 
(5) troca calor com o ambiente resfriando o ar quente 
vindo do habitáculo veicular e devolve esse ar com a 
temperatura baixa. 

Observação (E):
Fluído refrigerante na entrada do evaporador estará 
no estado de névoa líquida, baixa pressão e baixa 
temperatura.
Fluído refrigerante na saída do evaporador estará no es-
tado gasoso, baixa pressão e baixa temperatura, seguin-
do novamente em direção ao compressor e todo o ciclo 
se repete novamente.

Até a próxima!

Autor: Washington Lemos
Instrutor Educacional do SENAI Ceará

Técnico em Eletromecânica
Estudante de Engenharia Elétrica

Sócio - Proprietário da Rock Garage Service
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Fecomércio-Ce

Dentre os benefícios para os comerciários, destaque para desconto em restaurantes, núcleos 
de saúde, academias, clínicas odontológicas, projetos culturais, bibliotecas e muitos mais. Os 
interessados podem se inscrever pela internet ou nas próprias unidades do Sesc e Senac

Criado para dar acesso aos 
serviços que trazem quali-
dade de vida aos trabalhado-

res das empresas do comércio, de 
serviços e do turismo, o Sesc segue 
intensificando as renovações e as 
novas adesões de clientes ao Cartão 
Sesc em todo o Ceará. Com aten-
dimento voltado a todos os municí-
pios do Estado, atualmente existem 
seis unidades fixas e oito unidades 
móveis distribuídas na Capital, Zona 
Norte, Centro-Sul e Cariri. Pelo 
Sesc, os públicos de todas as idades 
encontram atividades de lazer, cul-
tura, saúde, educação e assistência. 
Somente em 2020, mais de 422 mil 
pessoas tiveram acesso aos benefí-
cios oferecidos pelo Cartão.  
Um levantamento realizado pelo Ins-
tituto de Pesquisa e Desenvolvimento 
do Estado do Ceará (IPDC), feito a 
partir da base de dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desemprega-
dos (Caged) e Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais), apontou que, 
atualmente, 760 mil pessoas têm em-
pregos formais no setor do Comércio 
e Serviços em todo o Ceará.
Estes trabalhadores e seus familia-
res podem requerer os benefícios 
específicos que a instituição dispo-
nibiliza para a categoria e ter acesso 
facilitado aos restaurantes, núcleos 
de saúde, academias, clínicas odon-
tológicas, parques aquáticos, biblio-
tecas, clubes, hotel, escolas, projetos 

culturais, cursos, dentre outros. As 
tarifas para comerciários chegam a 
ser 50 % menores do que em rela-
ção ao público externo, dependendo 
da linha de serviço. Vale destacar que 
os microempreendedores também 
são contemplada pelas vantagens 
do Cartão Sesc, assim como seus 
dependentes, que também podem 
solicitar o cartão, de uso individual.
“Estamos convidando todos os traba-
lhadores do setor para conhecer os 
serviços do Sesc Ceará que foram cria-
dos especialmente para eles e podem 
ajudar na qualidade de vida de toda a 
família”, explica o presidente do Siste-
ma Fecomércio, Maurício Filizola.

Prontos para receber bem
Todas as unidades do Sesc em For-
taleza, Crato, Juazeiro do Norte, 
Sobral e Iguatu estão recebendo no-
vos clientes. Para fazer a matrícula, 
os trabalhadores do comércio, que 
estejam em atividade, licenciados, 
aposentados, desempregados, se-
jam estagiários ou aprendizes, po-
dem solicitar a adesão ao Cartão 
Sesc gratuitamente.  O cadastro e 
emissão do Cartão Sesc podem ser 
feitos presencialmente no Setor de 
Relacionamento com Clientes, em 
uma das unidades, apresentando 
RG, CPF, Carteira de Trabalho e 
Contracheque (veja documentação 
para cada grupo no site sesc-ce.
com.br/cartaosesc. 

Cartão Sesc oferece oportunidades 
e serviços para toda a família

Também é possível que o trabalha-
dor do comércio solicite, adicione 
seus dependentes ou até renove o 
Cartão, de maneira rápida e segu-
ra, através do cadastro online. O 
cliente preenche os seus dados e 
dos seus dependentes, insere os 
documentos necessários e, em até 
12 horas, serão disponibilizados os 
cartões virtuais no site. 

Seja uma empresa conveniada 
O Sesc é vinculado à Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado do Ceará, que, por 
sua vez, representa 150 mil empre-
sas em atividade nesse segmento. 
Estes empreendimentos podem se 
tornar empresas conveniadas ao 
Sesc e incluir seus colaboradores 
nos serviços da instituição. Para so-
licitar o convênio, as empresas po-
dem entrar em contato com o Setor 
de Relacionamento com Clientes 
em cada unidade.   



Auto Revista Ceará - 73

As empresas que não estão atentas às suas perdas podem 
estar incorrendo em um grande erro, que poderá custar sua 
própria sobrevivência e permanência no mercado

Quando a nossa economia 
parecia caminhar muito 
bem, a maioria das empre-

sas não dava muita importância às 
suas perdas operacionais e desper-
dícios - como avarias, vencimentos, 
ausência de inventários e diferenças 
de estoque, processos inadequa-
dos de armazenagem, recebimento 
de mercadorias com elevado índice 
de falhas, furtos, baixa eficiência de 
fornecedores, etc.
Com a substancial queda do poder 
aquisitivo dos consumidores e seu 
impacto direto sobre o faturamen-
to, motivado pela pandemia do co-
ronavírus, boa parte das empresas 
que sofreram mais com essa situa-
ção começaram a olhar para dentro 
do negócio e entender que ter per-
das de diversos tipos na operação 
resulta em um cenário ainda mais 
complicado e desvantajoso.
Nesses tempos de “vacas magras”, 
quem negligenciar seus controles 
internos e os indicadores que apon-

tem por onde suas perdas estão 
ocorrendo e seu lucro se esvaindo 
muito provavelmente não irá per-
manecer com as portas abertas, en-
grossando a fileira dos negócios que 
sucumbiram na pandemia.
A conscientização para tudo isso até 
podia ter vindo em uma hora mais 
adequada e tranquila,  mas, como 
diz o ditado, “dinheiro não aceita 
desaforo” e também não escolhe 
tempo bom. Então, o jeito, mesmo, 
é se organizar para fazer frente a 

Seu lucro está indo pelo ralo?

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

Gestão e controle

uma situação que não merece des-
prezo nem por parte das empresas 
mais sólidas do nosso país. 
É hora de cada um fazer um pro-
fundo Raio X do seu negócio para 
conhecer os números e as causas 
reais de suas perdas e, de maneira 
muito rápida e inteligente, traçar 
um plano de combate  para reduzi-
-las, senão eliminá-las de vez, de 
forma sustentável. Sob pena de 
entrar para as terríveis estatísticas 
dessa crise violenta!  
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Novo Olhar

Claudio Araujo 
claudioaraujo@secrel.com.br 

www.exitotreinamento.com.br

Continuamente, vejo em-
presários trabalhando dia 
e noite para o sucesso de 

suas empresas, mas que dormem 
com a incerteza se o resultado fi-
nal da empresa está correto.  Ge-
ralmente essa dúvida paira pela 
ausência de uma consciência e de 
uma estratégia quanto à aplicação 
adequada da margem de precifica-
ção do mix de produtos.
Antes de tudo, precisamos desmitifi-
car o processo de precificação. Sim, 
ele é um processo e não uma ativida-
de e, como processo, exige um con-
junto de etapas para que possa ser 
executado de forma competente. 
Você perde em performance e 
competitividade se decidir seus pre-
ços baseando-se apenas na concor-
rência, seja usando Markup linear, 
para cobrir custos, ou até não usan-
do técnica alguma. A margem ideal 
pode variar por produto dentro do 
próprio negócio, por isso a combi-
nação de estratégias de margem por 
linhas de produtos pode fazer com 
que sua empresa tenha excelentes 
resultados sem perder a imagem de 
que é competitiva.

O segredo é ter margem e manter 
a imagem de uma empresa que tem 
preços competitivos. Partindo do 
lucro que você deseja obter, desen-
volve-se a margem ideal a partir da 
média ponderada ideal.
Tudo começa no processo de pos-
suir um domínio estratégico fi-
nanceiro da empresa por meio de 
relatórios como DRE (Demons-
tração do Resultado do Exercício). 
Assim, você terá o controle de 
custos fixos, de despesas variáveis 
e, acima de tudo, do quanto pre-
tende ter de crescimento do seu 
indicador principal – seja ele lucra-
tividade ou rentabilidade.
Dominando as informações da em-
presa, a segunda etapa do processo 
de adequação das margens de pro-
dutos nasce do nível de conheci-
mento do mercado para classificar 
os grupos de produtos em níveis 
distintos: itens com alta competi-
tividade (produtos que são com-
modities), média competitividade e 
baixa competitividade. 
A competitividade pode ser esta-
belecida pelo grau de percepção 
do preço junto ao público consu-

midor. Quando você for precificar 
uma linha de produtos, seu cliente 
fará uma cotação de preço antes 
da compra, logo será necessário, 
para esta linha de produtos, a apli-
cação de menor margem estabe-
lecida. Quando o produto for de 
baixo valor, segundo a percepção 
do cliente, você poderá aplicar 
margens de maior valor. 
Nesta combinação de grupos de 
itens, a estratégia deverá contem-
plar uma média ponderada das 
margens a fim de obter a margem 
final desejada. Logo, quanto melhor 
feito for o estudo dos grupos, mais 
eficiente tende a ser a estratégia 
de precificação da empresa. Con-
sequentemente, você obterá lucro 
preservando a imagem.
Após a estratégia definida, caberá 
à gestão de precificação ficar mo-
nitorando e calibrando os produtos 
dentro dos grupos de margens es-
tabelecidas e coletando os resulta-
dos na linha final do seu relatório 
de análise de lucro operacional.
A estratégia inteligente é a que faz 
diferença no resultado dos negócios. 

Sucesso!  

Estudo de Margem

Fazer a precificação correta dos produtos e monitorar sua dinâmica no mercado 
é uma estratégia que representa o diferencial para o lucro da empresa
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Hyundai HR

Um leitor mais atento, espe-
cialmente o que está diri-
gindo todo dia, já deve ter 

reparado a diminuição significativa 
de caminhões médios e grandes 
rodando na cidade e o crescimento 

Hyundai HR cresceu no Brasil na esteira da proibição para o 
trânsito de caminhões médios e pesados nas ruas das metrópoles 
brasileiras e se consolidou como líder em seu segmento

Prêmio de melhor revenda

do uso de pequenos modelos cuja 
largura e extensão é pouco maior 
que o de uma picape. Isso aconte-
ce porque desde o fim da década de 
2000, várias metrópoles brasileiras 
passaram a restringir a circulação de 

caminhões de acordo com critérios 
como peso ou extensão. 
Foi a partir dessas mudanças que 
a coreana Hyundai aproveitou o 
grande potencial de mercado para 
o caminhãozinho HR. Esse é outro 
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detalhe que os mais atentos vão 
notar: as ruas de Fortaleza e outras 
cidades estão cheias deles circulan-
do para fazer entregas. Leve e de 
dimensões reduzidas, o modelo 
agradou em cheio quem precisava 
desse tipo de veículo para a sua 
empresa e hoje é líder de vendas 
no seu segmento.  Outra facilidade 
é que, pelas suas características, o 
HR pode ser dirigido por motoris-
tas com habilitação de categoria B 
- a mesma dos carros de passeio.
Produzido na planta da Caoa - em-
presa que abarca uma grande quan-
tidade de marcas, seja como reven-
dedora ou como fabricante - em 
Anápolis, Goiás, o HR conquistou, 
em 2020,  pela quinta vez consecuti-
va um troféu no Prêmio Maior Valor 
de Revenda – Veículos Comerciais 
2020 na categoria Camioneta de 
Carga. O prêmio é resultado de um 
estudo realizado pela Agência Au-
toinforme, que registrou um índice 
de 7,7% de desvalorização nos últi-
mos 3 anos para o modelo. 
O HR, que nem é chamado de ca-
minhão, mas de “camioneta” pela 
Hyundai HR começou a ser fabri-
cado há 13 anos (ou seja, em 2007, 
ano em que começaram as restri-
ções para o trânsito de caminhões 
médios e grandes nas metrópoles 
do Brasil). Ele tem 1.800 kg de ca-
pacidade de carga e oferece, de 
série, airbag para os três ocupantes 
da cabine, vidros elétricos, faróis de 
neblina e direção hidráulica. Ar con-
dicionado e som não estão disponí-
veis na versão mais em conta.

O modelo é equipado com câmbio 
de seis marchas e motor Euro V de 
2.5 litros a diesel com 4 cilindros, 
que gera 130 cavalos a 3.800 rpm 
e tem torque de 26 kgf.m dispo-
nível entre 1.500 e 3.500 rpm. O 
motor tem cabeçote de alumínio 
e tecnologia de turbo alimentação 
mais intercooler.
Para se ter ideia de como o pro-
duto da Hyundai se deu bem no 
mercado brasileiro de pequenos 
caminhões, o HR vendeu, em 2020, 
3.274 unidades. Foram quase mil 
unidades a mais que seu concor-
rente mais próximo, o Kia K 2500. 
Mas tem um detalhe: Kia e Hyundai 
fazem parte de um mesmo conglo-
merado e o K 2500 tem a mesma 
plataforma do HR. Os dois, inclu-
sive, são quase idênticos. Ou seja, 
ficou tudo em “família”.
Para o Diretor Comercial da CAOA, 
Roberto Kovacs, a premiação refle-
te o trabalho da montadora em tor-
no do caminhão desde o início de 
sua produção, em 2007, ao desen-
volvimento à construção da imagem 
e toda a estrutura de atendimento 
aos clientes nos serviços de pós-
-venda. De fato, o maior pesadelo 
para quem aposta em marcas novas 
é a falta de uma assistência (basta 
ver o que aconteceu com algumas 

marcas chinesas que ficaram com 
má fama em relação ao serviço). 
Nesse quesito, a Hyundai investiu 
bem em sua infraestrutura ao lon-
go dos anos. Em pesquisa no site da 
montadora, vimos que ela tem con-
cessionárias autorizadas em pratica-
mente todo o Brasil, com exceção 
dos estados do Acre e de Tocantins. 
Além disso, em alguns ela está pre-
sente não só na capital, mas em ci-
dades de médio porte.  

Para se ter ideia 
de como o produto 

da Hyundai 
se deu bem no 

mercado brasileiro 
de pequenos 

caminhões, o HR 
vendeu, em 2020, 
3.274 unidades. 
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Alexandre Costa 
Cconsultor especializado em inovação para o setor 

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

Novo Mercado

PREVISIBILIDADE. É ISSO QUE 
SUA EMPRESA PRECISA EM 2021!

Antes de decolar, um piloto 
revisa todo seu plano de voo, 
checa as condições do tempo 

e da aeronave. Isso lhe dá uma vi-
são de como deverá ser sua postura 
durante a viagem, se antecipando a 
possíveis intervenções no trajeto. Tal 
preparação o ajuda tomar a melhor 
decisão quando se fizer necessário. 
Na aviação, essa antecipação às 
condições que serão enfrentadas faz 
parte de um Check list obrigatório, 
e é um dos fatores que torna a avia-
ção um dos modais de transporte 
mais seguros, pois dá ao piloto uma 
visão do que estar por vir, anteci-
pando assim suas futuras ações. E, 
no mundo dos negócios isso tam-
bém é possível. Não só é possível, 
como válido e extremamente im-
portante, principalmente em dias 
um tanto quanto “nebulosos” que 
estamos enfrentando.
A esse planejamento, baseado nas 
condições que vão ser enfrentadas 
damos o nome de Previsibilidade. 
Um termo muito comum em outros 

segmentos, mas pouco comentado 
no setor de Reposição Automotiva. A 
Previsibilidade garante que serão to-
madas as decisões corretas, baseado 
em um cenário provável no futuro. 
No setor automotivo, podemos de-
finir como Previsibilidade a estima-
tiva muito aproximada dos custos 
a serem arcados, da projeção de 
receita a ser gerada e dos valores a 
serem investidos.
O papo está muito técnico? Bem, 
vou dar um exemplo bem próximo 
do dia a dia das empresas. Imagine 
que sempre no final do ano, há o pa-
gamento do 13° salário. Entra ano, 
sai ano, o calendário de pagamento 
desse direito se mantém. Então, é 
possível estimar quanto de capital 
será necessário para arcar com esse 
compromisso futuro, e assim reali-
zar pequenas reservas financeiras 
durante o ano. Isso é previsibilida-
de! É trazer para o presente a noção 
de um custo ou investimento futuro, 
para assim poder tomar a melhor 
decisão. Simples assim! E isso é fun-

damental em um cenário de incer-
teza como o atual. 
Podemos ampliar ainda mais esse 
conceito. Se pararmos um pouco 
para refletir, é possível prever, na 
verdade, estimar, quanto de custo 
sua empresa terá com a compra 
de peças, por exemplo. Basta utili-
zar como referência o ano anterior. 
Uma vez determinado essa média 
mensal de compras esse passará a 
ser o seu “budget”, ou orçamento 
mensal de compras. Isso quer dizer 
que você já terá uma ideia do valor a 
ser pago nesse mês com as compras 
de produtos, e isso é muito bom 
para seu planejamento financeiro. 
Pretende ampliar a oficina ou investir 
em novos equipamentos? A previsibi-
lidade pode lhe dar uma visão de re-
ceita futura estimada pelo aumento 
do espaço físico ou ganho adicional 
pelos novos serviços ofertados. 
É com a visão no futuro, e atuando 
no presente, que você conseguirá 
superar os desafios de 2021! Um 
saudável ano a todos!  

Ter uma perspectiva estimada do futuro nos 
ajuda a tomar as decisões corretas no presente.
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Novo Actros VW

A cabine desenvolvida 
no Brasil para 
o extrapesado 

Actros serviu como 
referência mundial 
para a Mercedes-

Benz, que vai 
comercializar um 

equipamento similar 
em 24 países

Dá para imaginar o Brasil sen-
do referência de algum pro-
duto para a superdesenvol-

vida Alemanha? Pois isso aconteceu, 
e logo em uma montadora mundial 
que é conhecida, entre outras coi-
sas, pela tecnologia avançada dos 
seus veículos. Pela primeira vez, a 
Daimler Trucks, matriz alemã que 
abriga, entre suas marcas, a Merce-
des-Benz Caminhões, anunciou que 
o projeto da cabine do Novo Actros 
(caminhão extrapesado top de linha 
cuja última versão foi lançada pela 
montadora em 2019 e começou a 
ser entregue a clientes do Brasil em 
julho do ano passado,), criado pela 
equipe brasileira da montadora, 
foi escolhido como a base da ca-
bine produzida na Alemanha para 
o Actros F, versão de entrada que 

começou a ser comercializada este 
ano em 24 países da Europa e de 
outros continentes.
Tudo bem que a cabine do Actros 
brasileiro é a de um top de linha no 
País e no mundo desenvolvido ela 
será a referência para um veículo 
de entrada, mas não deixa de ser 
um feito para o time brasileiro. “É a 
primeira vez que a Mercedes-Benz 
do Brasil exporta um projeto desse 
porte para nossa matriz, o que traz 
muito orgulho e satisfação para to-
dos nós”, afirma Karl Deppen, pre-
sidente da Mercedes-Benz do Brasil 
& CEO América Latina.
A cabine do Actros que foi desen-
volvida no Brasil traz vantagens 
tanto para as empresas de trans-
porte quanto para os motoristas, 
de acordo com a Mercedes-Benz. 

“Made in Brazil”
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A empresa ressalta que uma das ca-
racterísticas do produto é a altura 
externa mais baixa e, consequente-
mente, sua menor área frontal, que 
diminuem a resistência aerodinâmi-
ca e ajudam na redução do consu-
mo de combustível. “Nas estradas 
brasileiras, essa solução resulta em 
até 1% de redução no consumo de 
diesel. Isso significa, por exemplo, 
uma economia de até R$ 500 mil 
por ano em uma frota de 200 ca-
minhões”, diz Roberto Leoncini, 
vice-presidente de Vendas e Ma-
rketing Caminhões e Ônibus da 
Mercedes-Benz do Brasil. 
De acordo com o executivo, a cabi-
ne mais baixa e com menos degraus 
de acesso permite atender clientes 
que operam com restrição de al-
tura do veículo em suas atividades 
de transporte. “Ouvimos muito os 
transportadores e motoristas no 
Brasil até chegarmos a essa cabine”, 
ressalta Roberto. Apesar da redução 
das dimensões externas, a cabine 
do Novo Actros teve, em seu proje-
to, a preocupação com a garantia do 
conforto para os ocupantes. A altu-
ra interna chega a 1,84 metro, para 
facilitar a movimentação.
Além da garantia de espaço, os 
projetistas deram atenção para 
que a cabine fosse mais interativa 
e conectada. O motorista tem à 
disposição dois painéis digitais (tela 
touch screen para um deles), espe-
lhamento de celular e recarga por 

indução. Vale ressaltar que esses 
recursos são raramente encontra-
dos até em veículos de passeio do 
Brasil, ficando reservados, geral-
mente, para os do segmento co-
mumente chamado de “premium” 
(modelos acima de 100 mil reais).
Outros recursos tecnológicos pre-
sentes na cabine são o MirrorCam, 
sistema que substitui os retrovi-
sores convencionais externos por 
câmeras digitais, o Assistente Ativo 
de Frenagem, que identifica veícu-
los, pedestres e objetos à frente e 
freia sozinho, caso o motorista não 
tome a ação necessária), o Assis-
tente de Ponto Cego, o Assistente 
de Fadiga e o Programa Eletrônico 
de Estabilidade (ESP). Além disso, 
o caminhão oferece o Controle de 
Proximidade e o Assistente de Fai-
xa de Rolagem - este último emite 
um alerta, com base em sensores 
que detectam as faixas pintadas no 
asfalto, caso o motorista tire o ca-
minhão do trajeto regular.
Telemetria, inteligência artificial, al-
goritmos, tecnologia digital e auto-
matização estão entre os recursos 
do Novo Actros. Eles permitem, 
por exemplo, sistemas como o 

Mercedes-Benz Uptime, programa 
que avalia permanentemente o es-
tado de todos os componentes da 
cabine e do compartimento de car-
ga, dando orientações que ajudam 
a planejar as manutenções e os pe-
ríodos de permanência na oficina. 
Todo esse show de inovação, no 
entanto, tem um preço, e ele é tão 
impressionante quanto os recursos 
do caminhão. A versão equipada 
com todos os itens disponíveis che-
ga perto dos 700 mil reais.
Segundo a Mercedes-Benz, o Ac-
tros F, com cabine baseada na bra-
sileira, começa a ser fabricado em 
abril deste ano. Uma curiosidade: a 
montadora também lançou na Eu-
ropa o Actros Edition, produção li-
mitada a 400 unidades que capricha 
ainda mais nos recursos de como-
didade, sofisticação e tecnologia. A 
fábrica define o modelo como algo 
destinado a “motoristas profissio-
nais que são amantes da inovação 
e transportadores autônomos que 
têm o caminhão como sua casa e 
valorizam muito o estilo individual e 
o alto conforto”. Não encontramos 
nenhuma referência de preço para 
este modelo.   

Roberto Leoncini
vice-presidente de Vendas e Marketing






