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Um novo período 
vai chegar

Caro leitor, estamos terminando o pri-
meiro semestre de 2021. A expectati-
va é de que tenhamos, nos próximos 
seis meses, um período menos turbu-
lento, em se tratando de economia. 
Apesar dos percalços, a vacinação aos 
poucos vai imunizando a população e 
trazendo um pouco mais de confiança 
para que haja uma retomada gradual. 
O fim da pandemia de Covid-19 está, 
felizmente, mais próximo.
É certo, no entanto, que todos os 
setores econômicos, incluindo o au-
tomotivo, aprenderam muito com o 
novo normal e, como disse o compo-
sitor Milton Nascimento, “nada será 
como antes”. As pessoas descobriram 
a comodidade do comércio eletrônico 
e isso tende a continuar tanto para au-
topeças quanto para automóveis. 
Teremos novos tempos e é preciso se 
adaptar a eles. Para o setor automoti-
vo, acreditamos que a modernidade, no 
Brasil, vai significar cada vez mais aten-
dimentos online e isso pode ser uma 
oportunidade de recuperar as perdas 
com a pandemia através da redução de 
custos que a diminuição do atendimen-
to presencial e a agilidade do comércio 
eletrônico podem proporcionar. 
O futuro ainda se mostra desafiador, 
mas tradicionalmente o segundo se-
mestre do ano costuma ter atividade 
econômica mais intensa que o pri-
meiro. Considerando o cenário com 
um maior contingente de vacinados, 
é de se esperar que haja uma reto-
mada, preparando o mercado para a 
normalização em 2022. 
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Sampel lança novos produtos

A Sampel, indústria que atua no mercado de metal e borracha e produz itens 
como bandejas e buchas de suspensão, lançou novos modelos de suporte 
hidráulico, componente que tem a função de fixar o motor na carroceria dos 
veículos, garantindo a segurança do motorista e evitando ruídos. 

Aplicativo para o mercado de reposição

O aplicativo com o catálogo de peças das marcas da DRiV, Monroe e 
Monroe Axios traz um portfólio com mais de 2.950 peças para o mercado 
de reposição. Além dos consumidores finais, a ferramenta está disponível 
para distribuidores, varejistas e profissionais da reparação. No sistema, o 
usuário pode consultar as linhas de produtos, aplicações, lançamentos e os 
informativos Monroe Informa e Monroe Axios Informa. O aplicativo está 
disponível para os sistemas Android e iOS.

Máscaras faciais Mahle

A Mahle Metal Leve lançou sua linha de máscaras faciais de uso não profissional 
para o mercado brasileiro. Mediante um cenário desafiador de pandemia, em 
abril de 2020 a empresa iniciou sua produção em uma das fábricas do Grupo 
situada na cidade de Mogi Guaçu (SP). A idéia inicial era atender a demanda 
diária dos milhares de colaboradores da empresa, e contribuir com a sociedade 
através de doações à hospitais e entidades assistenciais. Edison Bueno, 
diretor da unidade de filtros, revela que o desafio de produzir as máscaras 
em meio a uma pandemia envolveu a colaboração de diversos profissionais e 
departamentos da empresa. 

Em breve um novo lançamento, serão máscaras para uso não profissional com biocida que conta com a tecnologia de 
nanopartículas de prata, que inativam o vírus em até 2 minutos. Esse tipo de máscara pode ser utilizado por até 12h00 
e suporta até 10 lavagens sem perder a eficiência, evitando assim a contaminação cruzada. As máscaras faciais Mahle de 
uso não profissional atendem a todos os requisitos da norma ABNT PR 1002 e está em processo de certificação junto à 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA para iniciar a produção de máscaras de uso profissional. Para adquirir as 
máscaras faciais acesse www.loja.mercadolivre.com.br/mahle ou sac.limeira@mahle.com para mais informações.

Novo CEO da Takao
 
Em sua nova função, André Niero dará continuidade à gestão de André Simões, filho de 
Fátima Soares, fundadora da empresa há mais de vinte anos. Niero ingressou na Takao do 
Brasil em 2019, como Diretor Comercial. Desde que assumiu a área comercial a companhia 
ampliou suas vendas em mais de 40%, mesmo com o largo período de pandemia. “Estou 
muito orgulhoso pela oportunidade de liderar esta empresa incrível construída pela 
coragem e pelo empreendedorismo da Fátima e a visão do André. Nestas duas décadas, as 
peças para motores da Takao já circulam em mais de 5 milhões de veículos em todo país. 
Cobrimos 95% da demanda das principais famílias de motor e assim somos a empresa com 
o portfólio mais completo”, explica Niero.
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Schaeffler é uma das 50 Líderes em Sustentabilidade e Clima das Nações Unidas

O Grupo Schaeffler foi selecionado como um dos 50 líderes mundiais em 
Sustentabilidade & Clima por ocasião do 75º aniversário da Organização das 
Nações Unidas (ONU). O objetivo comum desta iniciativa é a realização das 
17 metas de desenvolvimento sustentável estabelecidas pelas Nações Unidas.
“Para nós, a nomeação do Grupo Schaeffler pela ONU como um dos Líderes 
em Sustentabilidade e Clima não é apenas um reconhecimento do trabalho que 
fizemos até agora, mas um incentivo e uma obrigação de continuar implementando 
nossa estratégia de sustentabilidade com a máxima consistência”, disse Klaus 
Rosenfeld, CEO Schaeffler. “Como parte desta iniciativa impressionante, 
faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para realizar nossas metas de 
sustentabilidade e climáticas e, assim, dar nossa contribuição para alcançar as 17 metas de sustentabilidade das Nações 
Unidas”. Uma boa visão inicial das atividades de sustentabilidade da Schaeffler é fornecida por um documentário que foi  
transmitido pela Bloomberg e publicado em https://www.50climateleaders.com como parte da iniciativa.

Cofap amplia linha de semi-eixos

A Marelli Cofap Aftermarket lançou quatro novos códigos de semi-eixo. Com a marca Cofap, os componentes 
atendem os veículos Fiat Freemont 2.4 (de 2011 a 2016) e Kia Sorento 3.5 (de 2010 a 2015). A ampliação do portfólio 
faz parte da estratégia da empresa de lançar mais de 1.500 códigos de produtos no aftermarket nacional em 2021, 
sendo 880 com a marca Cofap e 360 com a marca Magneti Marelli. Utilizados em veículos com tração dianteira, os 
semi-eixos integram o sistema de transmissão dos automóveis. Atuando em conjunto com as juntas homocinéticas, 
eles são responsáveis por conectar o câmbio ao cubo da roda. 

Site da Tecfil adota ferramentas de inclusão digital

A Tecfil ampliou suas ações de inclusão e adotou o software Hand Talk, cujas 
ferramentas tornam o site da companhia acessível para mais de 22 milhões de 
brasileiros que possuem alguma deficiência auditiva ou visual de acordo com 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No caso dos deficientes auditivos, um tradutor automático é capaz de reconhecer 
textos e interpretá-los, em tempo real, para Libras, a Língua Brasileira de Sinais. 
O serviço traduz o conteúdo por meio de uma avatar chamada Maya. Já para 
os deficientes visuais, o leitor de site - disponível para computadores desktop - 

realiza a conversão de textos em áudio, permitindo que o usuário ouça os conteúdos da página.
“Esta iniciativa soma-se a outras ações de inclusão promovidas pela Tecfil. Queremos ajudar a quebrar barreiras e 
contribuir com a acessibilidade digital de pessoas com deficiência, proporcionando mais autonomia para elas buscarem 
informações”, afirma Plinio Fazol, gerente de Marketing e Novos Produtos da Tecfil.

Wega motors exclusiva em filtro de bateria
 
Acompanhando a demanda e a evolução do mercado com o aumento da 
frota de veículos no Brasil e também de veículos híbridos a Wega lançou 
filtro do ar da bateria dos carros elétricos. “Nossa presença de mercado está 
crescendo e com essa evolução, vem a necessidade de estar sempre mais 
próximo e dedicado ao nosso consumidor”, comenta Cesar Costa, Diretor 
Comercial e Marketing da Wega. No site www.wegamotors.com.br você 
encontra as aplicações completas desse filtro.
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Grupo Real entra no e-commerce B2B 

O Grupo Real acaba de lançar uma loja eletrônica própria para seus clientes no 
B2B e digitalizar suas 19 filiais distribuídas pelo país. A expectativa é que o novo 
canal de vendas digital seja responsável por 5% das vendas da companhia, 
atendendo toda a base até o final do ano. Para alcançar esses objetivos, o 
Grupo Real contou com dois parceiros especialistas em desenvolvimento de 
e-commerce B2B: a plataforma Magento Commerce Cloud, da Adobe, e a 

Néctar Consulting, responsável pelo desenvolvimento da loja online. O supervisor de Marketing do Grupo Real, 
José Gomide, explica que um dos desafios era evitar o conflito de canais com os vendedores e representantes das 
filiais, que continuam sendo relevantes para o negócio. “A solução encontrada foi tornar o e-commerce B2B em 
uma ferramenta de trabalho inclusive para esses profissionais de vendas, com a extensão das comissões nas compras 
online”, destaca. Gomide ainda aposta em uma verdadeira transformação no papel, que também terá a atribuição de 
ajudar no cadastro dos clientes no e-commerce e atuará como consultor para sua carteira.

Jamaica Mangueiras lança 19 produtos, sendo 11 deles exclusivos

A Jamaica ampliou sua linha de mangueiras para o sistema de 
arrefecimento, lançando no mês de junho 19 itens, sendo 11 
deles exclusivos, todos da linha leve. Dentre os lançamentos estão 
mangueiras de reposição para os veículos das montadoras Fiat, Renault, 
Nissan e Hyundai. A empresa vem trabalhando constantemente para 
oferecer sempre os melhores produtos aos seus clientes, por este 
motivo é responsável por todo processo produtivo, ou seja, desde a 
produção da massa de borracha até a finalização do produto acabado. 
Mais informações em www.jamaicamangueiras.com.br

Meritor Brasil anuncia primeira mulher diretora 
de Unidade de Negócios

A advogada Nathalia Molina, atual diretora Jurídica e de Recursos Humanos (RH) 
da Meritor Brasil, é a primeira mulher na região a assumir o comando de uma 
Unidade de Negócios. A executiva, de 34 anos, é a nova diretora do Aftermarket 
da empresa para a América do Sul. “A chegada de Molina ao cargo só reforça 
a jornada para elevar a presença feminina em cargos de liderança em nossa 
corporação, nos tornando uma empresa cada dia mais diversa e inclusiva”, diz 
Adalberto Momi, vice-presidente da Meritor para América do Sul.

Catálogo permite encontrar produtos do setor automotivo

Com o objetivo de facilitar o acesso a itens de várias marcas e aplicações do setor de 
reposição, está disponível o catálogo eletrônico Busca na Rede. De acordo com os 
responsáveis pelo serviço, ele é um recurso para as empresas do setor automotivo 
exporem seus produtos de forma simples e sem necessidade de instalação de programas. 
O site também permite, aos usuários, gerar um arquivo em PDF com seus produtos 
favoritos, para baixar e imprimir. Por fim, existe ainda um aplicativo para smartphones 
que inclui o detalhamento dos produtos.



Novo SAC da Volda reduz 
o tempo de resposta ao 
cliente pela metade.
 
Três meses após a implantação do seu novo sistema 
online do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), 
a Volda - marca de peças de suspensão e transmissão 
- conseguiu reduzir em aproximadamente 50% o 
tempo para a resolução das ocorrências do serviço. 
Dentre as novidades, o novo SAC Volda se destaca 
pela facilidade de acesso e uso, com um sistema 
que faz o gerenciamento e registro do histórico 
de ocorrências de um produto, com informações 
sobre as medidas adotadas e se houve resolução do problema de forma imediata.
Por meio de uma plataforma digital, o cliente tem acesso em tempo real a todos os atendimentos que gerou 
para o SAC, além do prazo para a conclusão de cada chamado. 
Vinicius dos Santos Dagostini, Analista de Qualidade da Volda, destaca as principais mudanças na dinâmica de 
atendimento ao cliente, após a implementação da nova tecnologia: “Temos um atendimento humanizado, com 
uma plataforma onde o cliente, após fazer um cadastro, poderá acompanhar em detalhes cada etapa da sua 
ocorrência, com identificação do setor e do profissional que está atendendo aquela demanda”, explicou. Os 
chamados do SAC Volda são recebidos por uma equipe qualificada para atender diversos tipos de solicitação 
dos seus clientes. De acordo com o Gerente da Qualidade e Desenvolvimento de Produtos Volda, Maurino 
Chusczak, o serviço é um dos principais canais de comunicação direta entre a empresa e o cliente. Para utilizar 
o SAC Volda, basta acessar o site da empresa (www.volda.com.br), clicar na aba “SAC” e fazer o seu cadastro.
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Dayco realiza sua convenção em versão digital

A Dayco realizou sua Convenção de Vendas Aftermarket Brasil, em formato 
digital, para alinhamento do novo ano fiscal da companhia. “Precisávamos 
alinhar as estratégias para o novo ano fiscal com os nossos 40 colaboradores, 
vale ressaltar que a Dayco possui equipe própria em todo o território nacional”, 
comenta Nathália Amorim, supervisora de Marketing para a América Latina. A 
empresa fez uma transmissão ao vivo onde o time permaneceu reunido para 
assistir e opinar sobre o evento. “Conseguimos proporcionar um café da manhã 

para a equipe, dar risada e passarmos um dia juntos. Sentimos a proximidade, mesmo que um estivesse em Belém, 
outro em Fortaleza, um no Rio Grande, ou em Goiás. Entendo que nada substitui o presencial, nós realmente 
gostamos de ter a equipe próxima, mas temos que aproveitar essas novas possibilidades”, comenta Marcelo Sanches, 
diretor de Aftermarket para a América Latina. O evento também contou com a participação do presidente Global de 
Aftermarket, Bruno Vallillo, que estava na Itália. www.daycoaftermarket.com.

Meritor tem novo gerente Sênior de Aftermarket 

A Meritor, fabricante de eixos e sistemas de drivetrain, anunciou Leandro 
Carvalho como novo gerente Sênior de Aftermarket para América do Sul. 
Com larga experiência comercial de gestão de relacionamento com clientes e 
presente na companhia desde 2010, Leandro Carvalho, antes sediado na matriz 
da empresa em Troy, nos Estados Unidos, como gerente sênior de Estratégia 
de Produto Global, chegou ao Brasil para consolidar os negócios da Meritor no 
mercado de reposição na América do Sul.
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Proprietários de veículos que 
não atenderem ao chamado 
de recall das montadoras em 

até um ano não poderão emitir o 
Certificado de Registro de Licen-
ciamento de Veículo (CRLV). Essa 
é uma das modificações trazidas 
pela Lei 14.071/2020, que altera 
vários artigos do Código de Trân-
sito Brasileiro e passou a vigorar a 
partir de abril deste ano. 
Conforme o art.131 da Lei, as infor-
mações referentes às campanhas de 
chamamento de consumidores para 
substituição ou reparo de veículos 
não atendidas no prazo de um ano, 
contado da data de sua comunica-
ção, deverão estar no CRLV, dispo-
nível no aplicativo Carteira Digital de 
Trânsito (CDT). A tecnologia criada 
pelo Serpro em parceria com o De-
natran já está em funcionamento e 
tem o objetivo de garantir mais se-
gurança e transparência ao cidadão.
A gerente da Divisão de Digitali-
zação de Serviços de Trânsito do 
Serpro, Lucélia Matsumoto, alerta 
para a necessidade do usuário da 
CDT ficar atento aos avisos de re-
call. “Implementaremos funcionali-
dades para quando o veículo tiver 
o indicador de recall, aparecer uma 
tarja ‘recall não atendido’ em cima 
do módulo de veículos. Além disso, 
quando o cidadão entrar no mó-
dulo de veículos, também, terá a 
sinalização para qual veículo existe 
aviso de recall. Caso a pessoa não 

Documento ficará indisponível na Carteira Digital de Trânsito para condutores que 
deixarem de realizar o recall em até um ano após a comunicação da montadora

Proprietários de veículos não poderão emitir 
CRLV se não atenderem a aviso de recall

regularize a situação do veículo em 
até um ano após a notificação de re-
call, no próximo evento de licencia-
mento (como alteração de endereço, 
mudança de exercício, transferência 
do veículo para outra pessoa) será 
incluído a observação “Recall não 
atendido” no documento CRLV-e. 
Caso o cidadão não realize o Recall 
até o licenciamento do próximo 
exercício (após a inclusão da ob-
servação), este será bloqueado ao 
cidadão”, explica.
Desde 2020, os avisos de recall são 
enviados eletronicamente pela CDT. 
Mais de 30 montadoras de veículos 
de todo o país já disponibilizam o 
serviço para o cidadão. O recall co-
munica que algum defeito no veícu-
lo foi identificado pela montadora e 
precisa ser reparado. Muitas vezes, 
esse problema a ser reparado, se 
não for consertado, pode acarretar 
acidentes fatais para os ocupantes 
do veículo. O reparo é totalmente 
gratuito e garantido por lei.
Como regularizar a situação
Para retirar a notificação de recall e 
conseguir gerar o CRLV, o cidadão 
precisa entrar em contato com a 
concessionária, agendar a regulari-
zação do recall e, então, levar o veí-
culo para realizar o reparo ou troca 
de peça. “Quando o cidadão regula-
rizar a situação e a montadora der 
baixa no procedimento, automati-
camente, a observação de recall é 
retirada do CRLV-e e o proprietário 

poderá ter acesso ao CRLV tranqui-
lamente pela CDT”, garante Lucélia.
Carteira Digital de Trânsito
A CDT é o aplicativo que reúne a 
CNH (Carteira Nacional de Habili-
tação) e o CRLV (Certificado de Re-
gistro e Licenciamento de Veículo) 
em formato digital. Além do rece-
bimento de notificações de recall, o 
aplicativo avisa sobre o vencimento 
da CNH, permite a visualização de 
infrações cometidas e o pagamen-
to de multas emitidas em parte do 
Distrito Federal e mais dezenas de 
órgãos autuadores do país. “A CDT 
traz ao cidadão inúmeros benefí-
cios, tais como controle e geren-
ciamento das infrações de trânsito 
e a possibilidade de pagamento de 
multas com até 40% de desconto, 
compartilhamento do CRLV com 
outros usuários e indicação do con-
dutor principal do veículo”, destaca 
o analista do departamento de So-
luções Digitais para o Trânsito do 
Serpro, Isidro Monteiro.   

Legislação
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A presença no mundo digital 
deixou de ser apenas uma 
oportunidade de mercado e 

passou a ser uma necessidade para 
garantir a sobrevivência de muitas 
empresas no mundo atual. Este 
cenário se acentuou ainda mais 
com a pandemia e com as restri-
ções necessárias para conter o 
seu avanço, que contribuíram para 
mudanças significativas nos hábi-
tos de consumo da sociedade.
Uma pesquisa realizada pela Unctad, 
a Cepal e Sebrae com pequenos ne-
gócios no final de 2020 identificou que 
91% dos entrevistados afirmaram 
já ter acesso ao mundo digital, com 
o uso, por exemplo, de WhatsApp, 
Instagram, sites, plataformas on-line, 
entre outros. Apesar da grande pre-
sença, quase a metade destes peque-
nos negócios apontaram dificuldade 
de expor (43%) e vender (49%) seus 
produtos ou serviços.
Para ajudar os pequenos negócios a 
superar este desafio e se inserir de 
forma assertiva no mundo digital, 
o Sebrae vem desenvolvendo uma 
série de ações de orientação, capa-
citação e consultoria. Uma delas é 
o programa Sebrae na Sua Empresa, 
onde um AGENTE SEBRAE oferece 
aos empreendedores um atendi-

Sebrae/CE oferece consultoria 
gratuita para melhorar presença 
digital dos pequenos negócios

mento gratuito e personalizado de 
forma presencial e/ou remota.
Neste contato, o Agente realiza um 
diagnóstico identificando dificulda-
des e apresenta melhorias de curto 
e médio prazo direcionadas para a 
otimização da presença digital da 
empresa participante. A consulto-
ria de presença digital é realizada 
em quatro etapas. Primeiro, a partir 
de uma conversa com o empreen-
dedor, o especialista do Sebrae irá 
buscar identificar os problemas que 
estão dificultando a chegada de no-
vos clientes pela internet.
Em seguida, é preciso definir o foco 
da consultoria diante dos desafios da 
empresa no digital, que podem estar 

relacionados com a melhor utiliza-
ção das redes sociais para atrair mais 
clientes, ampliação das vendas pelo 
WhatsApp, adesão a plataformas 
de mercado (Marketplace), análise 
de oportunidades para inclusão de 
meios de pagamento digitais ou utili-
zação de mecanismo do Google para 
que a empresa seja encontrada pelos 
consumidores com mais facilidade.
O passo seguinte é a hora em que 
o empreendedor em parceria com 
Sebrae dá o pontapé inicial nas es-
tratégias digitais de sua empresa. 
Para finalizar, é produzido um rela-
tório onde o empreendedor pode 
acompanhar os resultados e definir 
os próximos passos.   

Para saber mais acesse o endereço eletrônico 
https://inscricao.sebraece.com.br/consultoria-de-presenca-digital-gratuita 
ou entre em contato com o Sebrae pelo telefone 0800.570.0800.
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Quem tem uma empresa sabe 
o quanto é valioso ter alguém 
capaz de entender suas de-

mandas, defender os seus interesses 
e facilitar a gestão dos seus negócios. 
E ninguém melhor que a união de di-
versas empresas do mesmo setor para 
fazer isso. Os sindicatos patronais sus-
tentam a estabilidade das relações en-
tre patrões e empregados, funcionan-
do como intermediador nas decisões 
com o sindicato laboral e sendo res-
ponsável por negociar as convenções 
coletivas e dissídios coletivos. Tam-
bém são eles que fazem a mediação, 
junto aos órgãos públicos, na defesa 
de pautas das categorias.
As federações e confederações se 
constituem a partir da união des-
ses sindicatos e fortalecem a eles e 
as empresas associadas, tanto re-

Entenda o que são os sindicatos patronais e 
o que as empresas têm a ganhar com eles

presentando os interesses do setor 
quanto oferecendo vantagens em 
forma de serviços e produtos. Atual-
mente a Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Ceará 
(Fecomércio-CE) é formada por 34 
sindicatos, que oferecem para os 
seus filiados vários benefícios. Além 
disso, a Fecomércio sempre está 
atenta à agenda política estadual e 
nacional para defender os interesses 
das categorias que representa.
Através da Federação, as empresas fi-
liadas aos sindicatos têm acesso a des-
contos e condições especiais na com-
pra de carro zero km, telefonia móvel, 
plano de saúde, certificado digital, ins-
tituições de ensino superior, cartões 
corporativos, soluções fiscais, soluções 
financeiras e em serviço funerário.
Através do Senac, as empresas ga-

rantem abatimentos em cursos pro-
fissionalizantes, e acesso aos cursos 
in company, que podem ser customi-
zados, de acordo com a necessidade 
específica de cada negócio, além do 
serviço de consultoria, que busca so-
luções de acordo com o diagnóstico 
das necessidades de cada empresa.
O Sesc oferece aos empresários clíni-
cas com cuidados terapêuticos, fisio-
terapia, nutrição, estética, odontolo-
gia, espetáculos musicais, mais de 15 
atividades esportivas e desportivas. 
Tem também viagens e excursões 
para diversos destinos nacionais com 
tarifas especiais acesso aos restauran-
tes Sesc, às escolas Educar Sesc e ao 
Sesc Iparana Hotel Ecológico, um ver-
dadeiro refúgio com piscinas, trilhas, 
salão de jogos e auditórios.
Campanha
Com o objetivo de destacar o papel 
dessas instituições, que trabalham 
em prol dos interesses do setor e 
no crescimento da economia no Es-
tado, a Fecomércio acaba de lançar 
uma campanha de fortalecimento 
da Representação Sindical. 
A campanha envolve diversos 
meios, incluindo o site https://www.
fecomercio-ce.com.br/sindicalize/. 
Nele estão informações sobre a im-
portância da representação sindical 
para as empresas e as resoluções 
para as principais dúvidas dos em-
presários. Além disso, o site conta 
com uma ferramenta que possibilita 
descobrir qual o sindicato corres-
pondente à empresa através de uma 
busca simples.     

Fecomércio-Ce
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Todo mundo querendo ir 
para casa, depois de um dia 
cansativo de trabalho, e o 

trânsito não anda. Essa cena lhe pa-
rece familiar? Esse é o cotidiano de 
praticamente todo grande centro 
urbano, especialmente no Brasil, 
onde o transporte público é muito 
deficiente e quem tem condições 
prefere usar carro. Para os órgão de 
trânsito, o desafio é dar fluidez a um 
grande volume de veículos circulan-
do em um ambiente em que todo 
mundo quer prioridade.
É para isso que existem sistemas de 
semáforos “inteligentes”, nos quais 
são feitas análises em tempo real da 
situação em cada cruzamento para 
tentar otimizar ao máximo o tempo 
de cada carro que está circulando. 

Tecnologias permitem acompanhar o trânsito 
e calcular o tempo de cada semáforo para 
reduzir ao máximo a espera dos veículos

SEMÁFOROS
INTELIGENTES

Tecnologia
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São eles os responsáveis, por exem-
plo, da chamada “onda verde”, na 
qual é possível pegar vários sinais 
abertos ao longo de uma avenida, 
dependendo da velocidade e do flu-
xo (leia-se obstáculos) que o moto-
rista encontrar no caminho.
Em Fortaleza, sistemas inteligentes 
começaram a ser testados no início 
da década de 2000. Antes deles, o 
controle era feito por profissionais 
que acompanhavam o fluxo através 
de câmeras e iam fazendo altera-
ções de acordo com o que encon-
trassem nos monitores de vídeo. 
Hoje, de acordo com informações 
obtidas no Cana Mobilidade (mobi-
lidade.fortaleza.ce.gov.br), da Pre-
feitura de Fortaleza, existem mais 
de mil semáforos na cidade e cerca 
de 60% deles são interligados a um 
sistema chamado Split Cycle Offset 
Optimisation Technique (Scoot). 
Para calcular o tempo em cada sinal, 
são considerados no Scoot indica-
dores como congestionamento, vo-
lume, saturação, tempo de viagem 
e velocidade média dos veículos. 
Explicando de forma bem simples, 
o Scoot detecta os veículos quando 
eles se aproximam de um cruza-
mento com semáforo. Essa detec-
ção é feita bem antes de onde está o 

semáforo, o que permite calcular a 
demanda de carros para ele. 
Uma das tecnologias que detectam 
a presença do veículo na pista é a 
chamada de laço indutivo. Nela, são 
colocadas linhas de sensores a certa 
distância do sinal. Se um carro está 
parado nessa posição, o sistema 
tem condições de estimar um nú-
mero aproximado de veículos que 
estão esperando o semáforo abrir. 
As informações de cada um dos 
semáforos com laços indutivos são 
enviadas para a central de controle 
e ela otimiza o tempo para que cada 
um abra o mais rápido possível.  
Outra forma de calcular a quanti-
dade de carros no sinal é a do laço 

virtual (do inglês Virtual Loop, ou 
simplesmente VL). Com ela, ao in-
vés de sensores no asfalto, o sistema 
usa inteligência virtual para, através 
de câmeras, “enxergar” e identificar 
a quantidade de carros que estão 
no trânsito. Esse é, por exemplo, 
o usado pela empresa Pumatronix, 
que fabrica dispositivos de captura e 
processamento de imagens. 
Ela criou o VIGIA-VL que, segundo 
informa, faz análises em tempo real 
capazes de monitorar até 16 faixas 
por controlador semafórico. É pre-
ciso ressaltar, no entanto, a com-
plexidade e os fatores necessários 
para que tudo funcione a contento: 
interligação de todos os sinais em 
uma rede rápida e eficiente (um 
recurso que tem sido usado por 
alguns sistemas é a fibra ótica), pro-
gramação semafórica (cálculo com-
putacional do tempo para cada se-
máforo) e monitoramento feito por 
profissionais especializados. 
Seja qual for o sistema vigente na ci-
dade, o fato é que os semáforos in-
teligentes são essenciais, diante da 
complexidade crescente do tráfego 
nas grandes cidades. Mas é preciso 
lembrar que eles seguem o princípio 
básico de que o direito de cada um 
acaba quando começa o do outro. Por 
isso, o melhor é entender que não há 
milagres e o melhor é ter paciência e 
não estressar no trânsito.   





Houve um tempo, não muito 
remoto, em que as fábricas 
chinesas chegaram ao Brasil 

prometendo carros mais acessíveis 
em várias categorias. Uma delas, a 
Chery, tinha um compacto “bara-
to” (considerando os padrões do 
Brasil), o simpático QQ, e um SUV 

SUV representa mais um investimento da Caoa Chery, 
joint venture entre brasileiros e chineses e tem como 
um dos principais atrativos o motor 1.0 turbo

NOVO SUV 
SINO-BRASILEIRO

de preço bastante convidativo, que 
era o Tiggo. Outras promessas que 
chegaram com certo estardalhaço 
foram a Jac Motors e a Lifan.
Desse passado, restou uma Jac 
Motors e uma Lifan encolhidas, 
com menos concessionárias e ven-
das não muito expressivas. E da 

antiga Chery, sobrou de nome re-
levante o Tiggo. E só o nome, lite-
ralmente, já que do modelo antigo 
só existe a lembrança. A Chery vi-
rou Caoa Chery, uma repaginação 
completa que leva em sua marca a 
grife do grupo Caoa, um dos maio-
res revendedores multimarcas de 

Lançamento
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veículos do Brasil, e o nome Tiggo 
virou uma série de modelos SUVs 
que em nada lembram o Tiggo ori-
ginal: são eles o Tiggo 2, o Tiggo 
5X, o Tiggo 7 e o Tiggo 8. 
É nesse contexto que está inserido 
o Tiggo 3X, modelo da marca que 
foi lançado na primeira semana de 
junho. Produzido nacionalmente, 
na fábrica que a Caoa montou com 
a Chery no interior de São Paulo, o 
modelo vem para dar força à marca 
no disputado mercado de SUVs, e 
onde o Tiggo 5X, seu modelo mais 
bem sucedido, é o 16º em vendas. 
Um resultado considerável, já que 
a Caoa Chery tem apenas três anos 
de atuação no mercado.
Definido pela fábrica como “jovem 
atleta”, da família Tiggo, principal-
mente por ser equipado com um 
motor turbo 1.0, o novo modelo veio 

para se posicionar entre o Tiggo 2, 
SUV de entrada da marca, e o Tiggo 
5x. São duas versões disponívels: o 
Plus, com preço de R$ 94.990, e o 
Pro, que custa R$ 99.990. 
O motor 1.0 Turbo Flex, que se-
gundo a Caoa Chery foi desenvol-
vido aqui e para o mercado brasi-
leiro, tem 17,1 kgfm de torque com 
etanol e 16,8 kgfm com gasolina. 
Esse torque é atingido a 2.000 rpm 
de acordo com a fábrica, o que é 
uma rotação relativamente baixa, 
o que é um ponto positivo - entre 
as vantagens dessa característica 
estão o menor nível de ruído e a 
possibilidade de um consumo de 
combustível mais baixo. A potência 
máxima é de 102 cv a 5.000 rpm. 
O conjunto mecânico é associado a 
um câmbio CVT de 9 velocidades.
Vale ressaltar que o motor é um re-

presentante da tendência chamada 
“downsizing”, que muitas montado-
ras estão adotando. Enquanto não 
vem a eletrificação total dos veícu-
los, a ideia é fazer motores cada vez 
menores que tentem poluir e con-
sumir menos, mas sem perder po-
tência e torque. Nesse sentido, um 
ponto a mais a favor do Tiggo 3X. 
No design, o modelo tem uma grade 
frontal avantajada que, ironicamen-
te, lembra um pouco a do Ecosport, 
SUV da mesma faixa do modelo re-
cém lançado e que saiu de linha esse 
ano, com o fim da fabricação de 
carros da Ford no Brasil. O Ecosport 
já foi um sucesso de vendas no País. 
Se os consumidores vão substitui-lo 
por um modelo que, apesar de fabri-
cado no Brasil, tem uma alma chine-
sa, esse fenômeno vai ser muito em-
blemático dos novos tempos.
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No interior, o Tiggo 3X vem com 
sistema multimídia compatível 
com Apple Car Play e Android 
Auto e equipado com tela 9 pole-
gadas colorida e sensível ao toque. 
A versão de entrada Plus tem um 
painel combinado com computa-
dor de bordo em uma tela digital 
de 3,5 polegadas. Na versão Pro, 
a tela é colorida e tem o dobro do 
tamanho: 7 polegadas.
Além dos recursos já citados, en-
tre os principais itens de série das 
duas versões do Tiggo 3X estão 
ar condicionado eletrônico, com 
visualização das configurações na 
central multimídia, travamento 
elétrico das portas, vidros elétri-
cos com descida contínua, ajuste 
de altura dos faróis, direção elé-
trica, assistente de partida em 
rampa e alerta de frenagem de 
emergência. Na versão Pro há ain-
da câmera traseira com guias para 
manobras, Comando de Climati-
zação à Distância (CCD), abertura 
e fechamento das portas por apro-
ximação, acendimento automático 
dos faróis, botão de partida, luz de 
boas-vindas nas portas dianteiras 
e faróis (alto e baixo) em LED.

Em relação às medidas, o Tiggo 3X, 
é exatamente do tamanho do Tiggo 
2: tem 4.200 mm de comprimen-
to, 1.760 mm de largura, 1.570 mm 
de altura, distância entre eixos de 
2.555 mm, e porta-malas com ca-
pacidade para 420 litros. Não é de 
se surpreender, já que o novo mo-
delo foi construído sobre a mesma 
plataforma do anterior. 
Seu diferencial, portanto, está prin-
cipalmente no design, na quantida-

de de recursos de tecnologia e no 
conjunto motor-câmbio. A Caoa 
Chery poderia até dizer que as 
duas versões do Tiggo 3X seriam 
opções mais luxuosas do Tiggo 2, 
que não estaria mentindo. Mas va-
mos combinar que aí ela não pode-
ria fazer um lançamento dando a 
ideia de que chegou um novo mo-
delo no mercado. E pelo pelo de-
sign e o motor 1.0 turbo, o carro 
vale o lançamento.   
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Com o sistema 
motor-câmbio 

que garante 
desempenho de 

veículo esportivo, 
a despeito de seu 

peso e do tamanho 
avantajado. 

Guiá-la é 
diversão certa 

Muita diversão. É assim que 
pode ser resumida a ex-
periência com o motor 

turbodiesel da Amarok. Ele, que foi 
modificado e ganhou mais potência e 
torque (de 225 cv para 258 cv e de 
56,1 kgfm para 59,1 kfgm), tornou 
a picape o modelo com o melhor 
desempenho de sua categoria, con-
siderando as picapes grandes mais 
vendidas no ranking da Federação 
Nacional da Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave). Para se 
ter ideia, a aceleração da Amarok de 
0 a 100 km/h é de 7,4 segundos. Esse 
tempo é apenas um segundo maior 
que o do modelo esportivo Audi A4. 
De acordo com a Volkswagen, o 

desempenho da picape está à dis-
posição do motorista em rotações 
relativamente baixas, entre 1.400 
rpm e 3.000 rpm. Pudemos confe-
rir, no test-drive, que ela realmente 
anda bem sem que seja preciso pisar 
fundo no acelerador. Isso traz como 
efeitos imediatos um baixo nível de 
ruído e menor consumo de com-
bustível. Este último fato foi cons-
tatado na prática. Em um test-drive 
de 10 dias que incluiu uma pequena 
viagem para município fora de For-
taleza, na qual estava incluído um 
trecho em estrada de terra e mui-
ta lama, devolvemos a picape com 
mais da metade do tanque. 
A versão guiada foi a Highline (além 

Test-drive Amarok V6

Quase um foguete
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dela, a Volkswagen oferece a Ex-
treme). Diferentemente de outras 
montadoras que comercializam pica-
pes na mesma categoria, a Volkswa-
gen concentrou seus dois modelos 
na faixa mais alta de preço e itens de 
conforto. Por isso, ambos vêm ape-
nas com motor turbodiesel (não há 
motor a gasolina disponível) e câm-
bio automático de oito velocidades 
(não há opção de câmbio manual).
Como o nivelamento da Amarok é 
“por cima”, a Highline não econo-
miza nos itens de série. O câmbio 
permite trocas manuais pela ala-
vanca ou pelas aletas (shift paddles) 
atrás do volante. A tração é a inte-
gral 4Motion, que deixa o motorista 
despreocupado, seja rodando no as-
falto ou em pisos de pisos de terra, 
cascalho ou acidentados. 
Outros recursos eletrônicos de sé-
rie são o Controle Eletrônico de 
Estabilidade (ESC), HDC (Controle 
Automático de Descida), HSA (As-
sistente para Partida em Subida), 
BAS (Sistema de Assistência à Fre-
nagem), ASR (Controle de Tração), 
EDS (Bloqueio Eletrônico do Dife-
rencial), freios ABS off-road, RBS 
(sistema de frenagem na chuva), 
freios com discos ventilados nas ro-
das traseiras, airbags laterais para 
motorista e passageiro e Post Colli-
sion Brake (sistema que para o veí-
culo após uma batida frontal).
Pudemos experimentar a combina-
ção de todos esses recursos em uma 
estrada de terra bastante prejudica-

da pela chuva. O resultado é que o 
veículo não tem medo (nem deixa 
os ocupantes com esse sentimento) 
quando entra nas poças ou atravessa 
uma sequência grande de buracos. 
Vale ressaltar, aliás, que apesar de 
ser um modelo de luxo, feito para ro-
dar suave na cidade, a Amarok deu a 
impressão que se “sente” à vontade, 
mesmo, é no universo off road.
Mas falando no conforto em tre-
chos urbanos, dentre os acessórios 
presentes na Amarok que guiamos 
estavam ar condicionado digital de 
duas zonas, câmera de ré e sensores 
de estacionamento dianteiros e tra-
seiros, sistema multimídia com CD 
player, MP3, Bluetooth, SD-card e 

navegação, volante multifuncional 
em couro com comandos e banco do 
motorista com regulagem eletrônica. 
Com apenas duas versões da Ama-
rok e ambas posicionadas no topo 
de linha, ou seja, repletas de tecno-
logia e conforto e com motor de alto 
desempenho, a Volkswagen parece 
investir no ganho garantido pelo alto 
valor agregado dos modelos. A ver-
são que guiamos tem preço no site a 
partir de  R$ 265.280,00. Podemos 
assegurar, com base em nossa expe-
riência, é que os felizes proprietários 
vão ter um veículo muito potente, 
confortável e adaptado para rodar 
bem e garantir conforto seja na cida-
de ou em trechos off road.    
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Finalmente a tecnologia de car-
ros híbridos chegou a um mo-
delo da Honda comercializado 

no Brasil. Tudo bem que ela veio 
no sedan de luxo Accord, exemplar 
com poucas vendas no país, mas a 
representatividade da mudança é 
o que importa. A montadora infor-
mou que ele é o primeiro dos três 
carros híbridos que ela planeja lan-
çar por aqui, e que há um plano de 
eletrificação para o mercado local. 
Lentamente, vamos nos aproximan-
do do que já é uma realidade em vá-
rios países do mundo, que é a dimi-
nuição efetiva dos veículos movidos 
somente com motores a combustão. 
A Honda ainda ressaltou seu objeti-

O modelo é o primeiro com a tecnologia e:HEV no Brasil. A 
Honda anunciou a intenção de, até 2023, ter três carros no Brasil 
com propulsão que combina motores elétrico e a combustão  

Novo Accord híbrido

vo de que 2/3 das vendas globais da 
marca sejam de veículos eletrificados 
até 2030, com a meta de atingir a 
neutralidade de carbono até 2050. 
Só não informou qual vai ser a parti-
cipação do Brasil nesse total. 
O Honda Accord é equipado com a 
tecnologia batizada pela montadora 
de e:HEV. Ele usa dois motores elé-
tricos combinados a um motor 2.0 
a combustão. Há três modos prin-
cipais de operação: EV Drive (100% 
elétrico), Hybrid Drive e Engine 
Drive. O sistema alterna automati-
camente entre eles de forma suave, 
buscando a máxima eficiência.
O modo EV Drive, 100% elétrico, é 
usado em condições de baixa veloci-

dade ou de aceleração suave. O sis-
tema nesse modo tem 184 cv e 32,1 
kgfm de torque. O modo Hybrid 
Drive aciona também, quando ne-
cessário, o motor a combustão, que 
tem 145 cv e 17,8 kgfm de torque. 
No terceiro modo, o Engine Drive, 
apenas o motor a combustão fun-
ciona. “Esse modo é acionado em 
velocidades mais altas de cruzeiro, 
quando o motor a combustão traba-
lha em sua faixa de maior eficiência 
energética”, diz a Honda.
Um dos recursos do sistema é uma 
função chamada seletor de desa-
celeração. Ele permite, por meio 
de seletores atrás do volante, con-
trolar o nível de desaceleração do 

Accord Honda
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veículo. Além dos modos Sport e 
ECON, que alteram a aceleração, 
essa função de seleção de desace-
leração atua quando o condutor re-
tira o pé do acelerador. O sistema 
pode ser usado como incremento 
do freio motor quando há um carro 
à frente, em trechos sinuosos, em 
uma redução no sinal vermelho ou 
mesmo em descidas. Com todos os 
recursos tecnológicos combinados, 
a promessa do Accord híbrido é de 
um consumo de 17,6 km/l na cidade 
e 17,1 km/l na estrada.
Um detalhe que a Honda ressaltou 
sobre o carro é que ele oferece aos 
ocupantes o mesmo espaço interno 
da versão com motor à combustão. 
Mas isso não chega a ser um grande 
feito, já que a tecnologia de baterias 
tem evoluído com muita rapidez e 
elas ocupam cada vez menos espaço 
com a mesma capacidade de carga 
ou até a ampliando. E isso não é um 
privilégio da Honda.
Em relação a conforto para condu-
tor e passageiros, o sistema de áu-
dio do Accord híbrido agora permi-
te a integração com as tecnologias 
Apple CarPlay e Android Auto sem 
a necessidade de fios, por conexão 
Bluetooth. Além disso, o carregador 
por indução no console central está 
mais potente, com 15 Watts. Os 
ocupantes do banco traseiro pas-

sam a contar com duas saídas USB 
adicionais, que permitem a recarga 
de dispositivos eletrônicos. 
Na segurança, o Honda Sensing, 
pacote de tecnologias de seguran-
ça e assistência que é de série no 
Accord, foi aprimorado. O modelo 
traz agora a tecnologia Low Speed 
Braking Control, que ativa o freio 
em manobras de baixa velocidade, 

caso detecte a possibilidade de co-
lisão. Entre os recursos do Sensing 
que não são novidade no sedan 
podem ser citados o controle de 
cruzeiro adaptativo com ajuste de 
velocidade, sistema de frenagem 
para mitigação de colisão e o siste-
ma de assistência de faixa.
Apesar da inexpressividade do 
Accord no mercado brasileiro, a 
entrada do sistema híbrido tem de 
ser vista como um bom prenúncio, 
de que modelos como o Civic, se-
gundo sedan médio mais vendido do 
país, ou o HR-V, que ocupa a sétima 
posição nacional entre os SUVs, re-
cebam a tecnologia. A chegada dela a 
veículos como esses, com considerá-
vel volume de vendas, ajuda a reduzir 
custos e permite que ela chegue até 
a opções mais “baratas” como o Fit e 
o Civic. Em resumo, o ganho é para 
o mercado como um tudo. 
E para concluir, o Accord híbrido 
deve chegar no segundo semestre 
de 2021 e a Honda não divulgou 
quanto ele vai custar. Mas para se 
ter uma ideia, a versão com mo-
tor a combustão já disponível no 
mercado nacional custa cerca de 
R$ 258 mil. É bastante provável 
que o novo modelo tenha preço 
superior a esse.   
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Você, que usa celular e tablet, 
com certeza já ouviu falar, 
pelo menos uma vez, de 

baterias de íon-lítio. São elas que 
garantem nosso conforto, dando 
a energia necessária para os smar-
tphones e outros dispositivos ele-
trônicos. E também estão presentes 
nos carros elétricos e nos híbridos 
plug-in (aqueles que têm tomada 
para recarga). Mas e das baterias de 
chumbo-ácido, você já ouviu falar?
Bem, pois desde meados do sécu-
lo XIX, elas existem no mundo e 
resistem bravamente no carro que 
você dirige ou no ônibus que você 
pega. Com uma tecnologia sim-
ples, barata e eficiente, as baterias 
automotivas de chumbo-ácido são 
as que garantem o funcionamento 

As primeiras baterias datam de meados dos anos 1800, mas 
o princípio químico básico que as faz funcionar para manter o 
sistema elétrico de carros a combustão segue firme até hoje 

ELA CONTINUA ATUAL 
E MUITO ÚTIL

de toda a parte elétrica dos veícu-
los a combustão. Elas só evoluíram 
para durar mais e ficarem mais efi-
cientes, mas os princípios de fun-
cionamento são os mesmos. Veja 
como foi esse progresso.
Quem tem mais de 40 anos pode 
se lembrar que, antigamente, as 
baterias de carros tinham de ser 
verificadas periodicamente em re-
lação ao nível da água. Se ele es-
tivesse baixo, era preciso comple-
tar. E essa tarefa precisava ser feita 
com cuidado, porque um ácido na 
solução de bateria era corrosivo e 
podia causar lesões na pele.
O ácido em questão era o sulfúrico. 
Explicando de maneira bem sim-
ples, a bateria funciona com eletro-
dos positivos feitos de dióxido de 

chumbo e eletrodos negativos de 
chumbo poroso. Entre eles, uma so-
lução de ácido sulfúrico e água fun-
ciona como eletrólito para passar as 
cargas de um eletrodo para o outro. 
Como o chumbo é um metal muito 
maleável, para garantir a rigidez dos 
eletrodos outros materiais são mis-
turados a ele, formando uma liga.
Com o tempo, parte desses mate-
riais acabavam reagindo, durante o 
uso da bateria, e causando perda da 
água. Era por isso que ela precisava 
ser reposta. A evolução tecnológica, 
no entanto, permitiu o uso de mate-
riais que evitam essas reações inde-
sejadas, causando uma perda míni-
ma de água. Veio, então, a era das 
baterias seladas, sem necessidade 
de manutenção. E elas vieram com 
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mais tempo de vida útil: enquanto 
as que precisavam de água duravam 
um ano e meio, em média, uma se-
lada pode chegar aos três anos.
Este progresso tecnológico, no en-
tanto, não foi suficiente para dar con-
ta da demanda cada vez maior pela 
bateria nos carros modernos. Muitos 
deles substituíram o funcionamento 
mecânico dos componentes pelo 
elétrico, para garantir mais eficiên-
cia e reduzir o consumo de combus-
tível. Um exemplo disso é a direção, 
que antigamente só tinha um dispo-
sitivo hidráulico para lhe dar leveza 
e hoje, em muitos carros, tem um 
motor movido a eletricidade. 
Outro recurso tecnológico que exi-
ge durabilidade e agilidade da bate-
ria é o sistema start stop, presente 
em alguns modelos do mercado na-
cional. Ele desliga o motor sempre 
que o motorista fica com o pedal 
do freio apertado e o liga automa-
ticamente assim que esse pedal 
de freio é solto. Isso faz com que 
o carro use a ignição centenas de 
vezes em um único dia, e a bateria 
não pode falhar, fazendo com que o 
carro demore a pegar de novo.
Foi por isso que surgiram novas tec-
nologias de bateria para deixar este 
componente ainda mais durável, re-
sistente e com boa resposta às de-
mandas. A primeira delas é a AGM (do 
inglês Absorbent Glass Mat). Nele, ao 

invés da solução de água e ácido ficar 
solta entre os eletrodos, ela é absor-
vida em uma manta de fibra de vidro. 
Com isso, o líquido não sofre altera-
ções causadas pelo movimento do 
veículo e as reações químicas aconte-
cem de maneira mais eficiente. 
A outra tecnologia é a EFB, do 
inglês Enhanced Flooded Battery 
(Bateria Inundada Melhorada). 
Ela usa uma película para ajudar o 
contato dos eletrólitos com os ele-
trodos e um dispositivo que apro-

veita os movimentos do veículo 
para manter os eletrólitos em cir-
culação constante, o que também 
otimiza as reações químicas. 
Por mais eficientes que sejam as 
baterias, no entanto, sempre é 
bom lembrar que elas são finitas e 
sua durabilidade vai depender do 
uso de acordo com sua capacida-
de. Por isso, listamos aqui alguns 
cuidados básicos:
• Use sempre uma bateria com es-
pecificações técnicas definidas pelo 
fabricante do veículo;
• Se for instalar equipamentos 
que demandem mais energia, é 
preciso readequar a bateria às 
novas exigências;
• Sempre que for dar partida no car-
ro, verifique se itens elétricos estão 
desligados, como faróis, limpadores 
de parabrisa e ar condicionado;
• Se o carro fica parado muito tempo, 
ligue-o ao menos uma vez por sema-
na e deixe funcionando por alguns mi-
nutos, para dar carga na bateria;
• Não deixe a bateria “arrear”, ou 
seja, perder toda a carga. Isso pode 
comprometer sua vida útil.   
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Parâmetro que representa o 
valor médio das vendas de 
um período, o Ticket Médio 

é um indicador de desempenho. Ele 
mostra o quanto a equipe comer-
cial tem conseguido fechar negócios 
mais vantajosos para a empresa e 
pode ser calculado através da iden-
tificação de quantas vendas foram 
feitas e do faturamento total delas 
em um determinado período. Mui-
tas empresas costumam usar este 
indicador para a validação das suas 
estratégias comerciais. 
Sabemos que algumas equipes 
de vendas no setor automotivo 
limitam-se ao fato de “tirar o pedi-
do”, ou seja, o cliente sugere o que 
procura, de produto ou serviço, e 
o vendedor processa a venda. O 
grande desejo das empresas é fazer 
com que os membros da equipe de 
vendas possam atender os clientes 
e, ao mesmo tempo, acrescentar 
uma sugestão do que eles realmen-
te desejam, fornecendo o básico 
que foi solicitado mas agregando 
novos produtos e serviços que 
são necessários para a garantia da 
segurança e do conforto destes 
clientes. Uma venda bem elabora-
da faz com que o Ticket Médio e 
o faturamento da empresa cresçam 
e, principalmente, que a satisfação 
dos clientes atinja a nota máxima.
O Ticket Médio também pode ser 
usado para identificar a qualidade 

individual dos vendedores e obser-
var o perfil de venda de cada um 
junto às demandas da empresa. O 
vendedor com Ticket Médio baixo 
tem atitudes diferentes do vende-
dor de Ticket Médio elevado. Estu-
dando os comportamentos, a em-
presa poderá estabelecer um script 
de vendas e fomentar treinamentos 
adequados para a equipe.
Gostaria de destacar outro fator 
importante que pode influenciar o 
crescimento do Ticket Médio da 
empresa. Ele vem, inclusive, sendo 
registrado de forma acentuada no 
setor de autopeças nos últimos me-
ses e acredito que poucos gestores 
tenham atentado para isso. O efeito 
inflacionário provocado pela Covid-19 
na economia, derivado da ausência de 
insumos básicos na produção e con-

sequentes reflexos na cadeia de abas-
tecimento (chegando ao consumidor 
final de forma rápida e expressiva), 
afeta diretamente o crescimento do 
Ticket Médio das empresas.
O crescimento de demanda oriun-
do do final do primeiro lockdown é 
fato, mas se faz necessário identifi-
car o quanto isso contribuiu para o 
faturamento e separar este cresci-
mento de demanda do crescimento 
por ajustes de preço. Este fator, se 
for bem interpretado, pode mudar a 
visão de definição de metas de ven-
das, além de balizar as estratégias 
de reposição de estoque.
Usando como base o BI (Business 
Inteligence) do Programa SOL (Se-
gredo das Oficinas Lucrativas), po-
demos demonstrar este fenômeno 
no gráfico abaixo:   

Ticket Médio - comportamento no novo cenário
Este indicador é essencial para avaliar o desempenho das equipes 
de vendas e precisa ser bem acompanhado pelas empresas

A dica é: use indicadores de monitoramento em sua empresa, saiba identificar nestes indicadores os fatos 
que vêm provocando seu comportamento e monte estratégias diferenciadas para crescer no mercado.
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Criadora do híbrido Prius, 
um dos maiores sucessos 
mundiais do mercado de 

veículos que incluíram a eletricidade 
como alternativa para se locomo-
verem, a Toyota vende vários mo-
delos na República Democrática do 
Congo, mas o Prius não está entre 
eles. Essa situação é um exemplo 
ilustrativo de uma polêmica que 
existe em torno dos carros elétri-
cos, tidos como alternativas limpas 
e mais ecologicamente corretas que 
os motores a combustão.
Localizada na África, a República 
Democrática do Congo tem mais 

Elas representam, hoje, o principal desafio da mobilidade 
elétrica. Mas estão evoluindo rápido, se tornando cada vez 
mais eficientes e aumentando sua capacidade de carga

O dilema das baterias dos carros elétricos

da metade das reservas mundiais 
de cobalto, e o minério é usado nas 
baterias dos veículos elétricos. Além 
de questões econômicas, já que toda 
essa riqueza mineral não se traduziu 
em benefícios para a maior parte da 
população daquele país, a exploração 
de cobalto, como qualquer extração 
de minério em um país pobre, tem 
problemas em relação ao cuidado 
com o meio ambiente.
Situação parecida acontece com o 
lítio, outro importante mineral usa-
do nas baterias de carros elétricos 
e que hoje sai, em boa parte, de 
minas da Bolívia e do Chile. Hoje, 

os modelos elétricos são minoria 
no mercado. Mas há uma pressão 
prevista para o aumento deles em 
curto prazo. No continente euro-
peu, foi anunciada a meta de que 
a partir de 2035 nenhum veículo a 
combustão saia das linhas de mon-
tagem das fábricas. Será que com o 
crescimento em escala de modelos 
elétricos a produção de baterias não 
vai se transformar em um problema 
ambiental tão preocupante quanto 
é, hoje, a exploração de petróleo e 
o uso de combustíveis fósseis como 
gasolina e diesel?
Para o consultor Alexandre Costa 

Componente II
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O dilema das baterias dos carros elétricos
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da Alpha Consultoria, é preciso ter 
uma visão sobre o tema que não seja 
pessimista nem otimista demais. Ele 
lembra que, de fato, há problemas 
ambientais, sociais e econômicos re-
lacionados com a exploração dos mi-
nérios usados nas baterias de carros 
elétricos. Mas por outro lado, elas 
estão evoluindo rapidamente e ga-
nhando uma vida útil cada vez maior.  
“As baterias hoje duram muito, pelo 
menos 10 anos. E elas têm uma so-
brevida. Uma bateria que sai de um 
carro pode ser usada como estacio-
nária em uma unidade de geração 
de energia”, afirma ele. Ou seja, 
mesmo que aumente a produção de 
veículos elétricos, essa durabilidade 
não vai exigir que um carro troque 
de bateria por um período de 10 
anos. Para se ter ideia, no Brasil, 
país onde os carros são extrema-
mente caros, esse é o tempo médio 
de vida útil dos modelos. Em países 
desenvolvidos, onde os veículos são 
bem mais acessíveis e a idade média 
é menor, é provável que o carro seja 
trocado e a bateria permaneça em 
condições de uso.
Outro fator a ser considerado é que 
o tempo corre a favor da tecnologia, 
com evoluções ocorrendo exponen-
cialmente. A norte-americana Tesla, 

uma das mais importantes indústrias 
de carros elétricos do mundo e que 
foi fundada há apenas 18 anos, está 
trabalhando em alternativas para 
produzir baterias sem lítio e sem co-
balto. É bem verdade que elas ape-
nas fazem substituição destes mine-
rais por outros, como silício e níquel. 
Mas o silício, por exemplo, é o se-
gundo elemento mais abundante da 
Terra - o que conta a favor dele, em 
comparação com o lítio e o cobalto, 
que têm reservas bem mais restritas. 
Para Alexandre, é mais provável 
que a indústria de baterias evolua 

de forma suficientemente rápida 
para resolver estas e outras ques-
tões por um motivo bastante sim-
ples: esse componente representa 
o único grande desafio para a mobi-
lidade elétrica. “O motor elétrico já 
existe há cerca de 150 anos, é uma 
tecnologia dominada”. Ele lembra 
que não é à toa que a bateria, hoje, 
representa cerca de 40% do preço 
de um veículo elétrico.
Outra questão também ligada ao 
meio ambiente é a energia necessá-
ria para a carga das baterias dos mo-
delos elétricos. Muitos países, hoje, 
geram sua eletricidade queimando 
óleo ou carvão. E por mais “limpas” 
que sejam fontes como hidrelétricas 
ou usinas eólicas, elas também cau-
sam algum impacto. A solução para 
isso, mais uma vez, deve vir da tec-
nologia. As baterias estão ganhando 
mais capacidade de carga, aumen-
tando a autonomia dos carros. 
A Tesla, mais uma vez, está avançada 
nesse terreno. Ela conseguiu que um 
dos seus modelos alcançasse mais de 
640 km de autonomia. Isso seria su-
ficiente, por exemplo, para ir de For-
taleza a Natal, capital do Rio Grande 
do Norte, sem precisar procurar 
uma tomada no caminho. O futuro, 
enfim, parece promissor.   
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Caro leitor, sugerimos que 
você conte até 3 segundos. 
Pode fazer isso com ajuda 

de um cronômetro ou apenas men-
talmente. Passou rápido? Pois saiba 
que a Ferrari 812 Competizione, 
edição limitada que a montadora 
italiana lançou em maio último, é 
capaz de sair da inércia e chegar a 
100 km por hora um pouco antes 
do término da sua contagem. Mais 
precisamente em 2,85 segundos. 
Isso dá uma ideia do que é essa má-
quina, que foi derivada do modelo 
812 Superfast. Ela foi lançada em 
duas versões, sendo a outra a 812 
Competizione A, que é conversível. 
Segundo a Ferrari, os dois modelos 
foram pensados para “um grupo 
muito exclusivo de colecionadores e 
entusiastas das tradições automoti-
vas que envolvem a marca Ferrari”.
Na condução do 812 Competizione 
e do 812 Competizione A, de acor-
do com a montadora, “motorista e 
carro se tornam um só, não impor-
ta se o ambiente é um pista ou uma 
trilha”. Os modelos, acrescenta a 
fábrica, garantem respostas instan-

Com motor de 830 cavalos de potência 
e usando até titânio em componentes do 
motor, esses modelos da Ferrari são para um 
grupo seleto de admiradores endinheirados

812 COMPETIZIONE 
E 812 COMPETIZIONE A

tâneas aos comandos e um contro-
le absoluto mesmo nas manobras 
mais complexas. Para isso, entre 
os recursos presentes está a capa-
cidade de girar os quatro pneus de 
acordo com o comando no volante 
(nos carros convencionais, apenas 
os pneus dianteiros giram com o 
volante). Essa é uma tecnologia que 
garante mais estabilidade nas curvas 
e facilita as manobras de estaciona-
mento, entre outros benefícios.
Sobre o motor que equipa os mo-
delos, trata-se de um V12 com 6,5 
litros de volume e nada menos 
que 830 cavalos de potência. Ele 
foi desenvolvido a partir do motor 
que equipa o 812 Superfast, mas 
passou por modificações para oti-
mizar a dinâmica do fluido do sis-
tema de admissão e combustão e 
reduzir o atrito interno.
Com capacidade de chegar a até 
9.500 rpm, o motor dos novos 
modelos usa bielas (componentes 
diretamente ligados à geração de 
movimento e de força) de titânio, 
ao invés das tradicionais de aço que 
equipam os automóveis. Com isso, 

elas são 40% mais leves sem perder 
a resistência mecânica. Além disso, 
os pinos dos pistões receberam um 
revestimento de carbono tipo dia-
mante para reduzir o coeficiente de 
atrito e melhorar o desempenho. 
Isso tudo obtendo menos consumo 
de combustível e menos desgaste 
dos componentes. O motor age em 
conjunto com um câmbio de dupla 
embreagem e sete marchas. Embo-
ra mantenha as mesmas relações de 
transmissão do 812 Superfast, as 500 
rpm a mais nas rotações máximas 
permitidas para o novo V12 deixaram 
a condução ainda mais esportiva.
E para se ter ideia do apuro nos de-
talhes para melhorar o desempenho, 
o tanque de óleo do motor foi rede-
senhado para lidar com a maior ace-
leração lateral e longitudinal do car-
ro. Graças à otimização das câmaras 
e volumes internos, o novo tanque 
economiza mais de um quilo de óleo 
em comparação com o 812 Super-
fast, fazendo do 812 Competizione 
e do 812 Competizione A os carros 
que requerem menos óleo na gama 
dos modelos V12 da Ferrari. Por fim, 

Carro dos sonhos
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além dos benefícios já citados, a mu-
dança contribuiu para a redução ge-
ral do peso livre do carro.
Em relação à aerodinâmica, o au-
mento na potência do motor e nas 
rotações máximas do 812 Com-
petizione  resultou mais calor a 
ser dissipado. Para resolver isso, a 
eficiência do gerenciamento do flu-
xo de resfriamento foi aprimorada 
sem aumentar as dimensões e o 
peso das massas radiantes.
Enquanto no 812 Superfast as en-
tradas de ar do motor são defini-
das em ambos os lados da grande 
grade central, o 812 Competizione 
adota uma solução integrada com 
um único duto de ar. Isso permite 
que a admissão dos radiadores do 
motor seja estendida lateralmente 
até onde o chassi permitia, além 
de reduzir não apenas o peso, mas 
também as perdas para o duto de 
admissão e, portanto, para a câmara 
de combustão, que por sua vez, me-

lhorou o desempenho geral.
O fato de o carro ser mais rápido 
nas curvas também exigiu outra 
mudança, dessa vez na melhora 
da força de frenagem. Comparado 
com o 812 Superfast, o sistema de 
resfriamento dos freios, para lidar 
com esse aumento de força de fre-
nagem, foi completamente rede-
senhado e tem uma entrada de ar 
integrada à carcaça do disco.
Todo esse conjunto, vale ressaltar, 
está envolto em um design no qual 
a Ferrari combina a beleza e aero-
dinâmica. O capô tem uma ranhura 
transversal na qual fica a lâmina de 
fibra de carbono para disfarçar as 
saídas de ar do compartimento do 
motor. Do ponto de vista do design, 
a escolha deste elemento transver-

sal, em vez das persianas presen-
tes em alguns carros esportivos da 
Ferrari, significa que o capô parece 
mais limpo e escultural. 
Para a Ferrari, o aspecto mais notá-
vel da estética do 812 Competizione 
é a substituição da tela traseira por 
uma superfície toda em alumínio. 
“Os geradores de vórtice na super-
fície superior que aumentam a efici-
ência aerodinâmica do carro criam 
simultaneamente um efeito espinha 
dorsal que ressalta as formas escul-
turais do carro”, diz a fábrica, que 
completa: “não ter um pára-brisa 
traseiro também cria uma continui-
dade textural entre o teto e o spoi-
ler, proporcionando aos proprietá-
rios a oportunidade de personalizar 
o carro ainda mais com uma nova 
pintura gráfica contínua única em 
todo o seu comprimento”.
E tudo isso custa quanto? Pelo que 
pesquisamos, o carro é vendido, 
na Itália, por um preço a partir de 
500 mil euros. Fazendo a conversão 
para o real, dá algo próximo de R$ 
3 milhões. Se forem considerados 
os impostos e a margem de lucro 
da concessionária, por aqui dá para 
imaginar que ele passaria dos R$ 4 
milhões. Não é à toa que o mode-
lo se encaixa bem em nossa seção 
“Carro dos Sonhos”.   



50 - Auto Revista Ceará

Clássicos

Arnóbio Tomaz

Dodge Polara

O Dodge 1800 foi um modelo 
que nasceu cheio de pro-
blemas mas evoluiu com 

o passar dos anos. Virou o Dodge 
Polara e chegou a deixar saudades. 
A sua primeira versão foi mostrada 
no VIII Salão do Automóvel, em no-
vembro de 1972, ainda como mode-
lo de pré-série. Na época, estavam 
chegando muitas novidades, como o 
Chevette, o Passat e a Brasília e ele 
era a alternativa da Chrysler para 
movimentar o mercado.
O lançamento para o público ocor-
reu em abril de 1973, e o carro logo 
passou a ser chamado de “Dodgi-
nho”. O 1800 trazia motor dianteiro 
(desenvolvendo 78 cv), tração tra-
seira e câmbio de quatro marchas, 
sendo oferecido nas versões Luxo e 
Gran Luxo. Como a empresa apres-
sou o lançamento, por causa do ano 
rico em novidades da concorrência, 
o Dodginho apresentou muitos de-
feitos de qualidade que comprome-
teram a sua imagem.

Modelo compacto da Chrysler circulou por um 
bom tempo nas ruas do Brasil. Hoje, restam 
alguns exemplares com colecionadores
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Em 1974 chegou a versão SE, 
de aparência esportiva e acaba-
mento mais despojado, visando 
o público jovem. Na linha 1975, 
o Dodge 1800 era oferecido em 
quatro versões: básica, SE, Luxo 
e Gran Luxo. Os modelos 1976 
trouxeram uma novidade: dispo-
nível apenas nas versões Luxo e 
Gran Luxo, o carro foi rebatizado 
com o nome Polara, apresentan-
do nova grade dianteira e lanter-
nas traseiras redesenhadas, me-
lhorando o aspecto visual.
Na mecânica, o cabeçote do mo-
tor foi retrabalhado e ele ganhou 
novo carburador. Com isso, a po-
tência passou para 82 cv, tornando 
o Polara quase outro carro – prin-
cipalmente se comparado dinami-
camente ao 1800 de 1973. A per-
formance lhe rendeu o título de 
“O Carro do Ano” no Brasil. Mais 
mudanças de estilo foram incorpo-
radas em 1978, incluindo aí nova 
frente, com faróis retangulares e 
lanternas traseiras redesenhadas. 
No ano seguinte, o Polara Gran Luxo 
ganhou novo tecido de estofamento, 
além de frisos protetores laterais – os 
carros de 1978 tinham apenas filetes 

na pintura. E como equipamento op-
cional, uma grande inovação para um 
veículo dessa categoria: transmissão 
automática de quatro velocidades 
com alavanca seletora no console. 
Ainda em 1979, a Volkswagen adqui-
riu o controle acionário da Chrysler 
do Brasil, selando assim o destino 
do Dodge nacional. Nas mãos da 
Volkswagen, o Polara 1980 recebeu 
para-choques com polainas plásticas 
e bancos dianteiros de encosto alto. 
Foi lançada depois a versão GLS, com 
carburador Weber e acabamento ao 
mesmo tempo luxuoso e esportivo, 
com painel de instrumentos impor-
tado contendo seis mostradores.
Pouco tempo depois, a Volkswagen 
absorveu o restante da Chrysler e 
começou a preparar a antiga fábrica 
do Dodge para produzir seus cami-
nhões. Deste modo, as previsões 
mais sombrias se confirmaram e o 
Polara, assim como os demais mo-
delos da marca, teve a produção ofi-
cialmente encerrada em 1981, após 
92.665 unidades fabricadas.
Atualmente existem poucas uni-
dades em boas condições circu-
lando por nossas ruas, virando 
peça de museu.   
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Criada no Brasil na década de 1970 e em nova fase desde 

o ano passado, a categoria teve duas corridas realizadas 

até agora e tem o piloto Daniel Serra como líder
A NOSSA NASCAR

Competição
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Além da Fórmula 1, os brasi-
leiros têm uma importante 
competição automobilística 

para acompanhar e torcer. Trata-se 
da Stock Car, categoria que teve 
como referência a tradicional Nas-
car (National Association for Sto-
ck Car Auto Racing), dos Estados 
Unidos. À semelhança da original, 
ela também usa modelos de linha 
das montadoras como base para a 
construção dos carros.
Desde o ano passado, a Stock Car 
vive uma nova fase, que aumentou 
sua competitividade. Antes con-
tando apenas com a Chevrolet, ela 
teve a entrada de uma nova mon-
tadora, a Toyota. São 17 equipes e 
36 pilotos e entre eles estão nomes 
conhecido no universo do auto-
mobilismo esportivo como os ex-
-pilotos de Fórmula 1 Rubens Bar-
richello e Felipe Massa, Cacá Bue-
no (filho do apresentador Galvão 
Bueno), Nelson Piquet Junior (filho 
do piloto de Fórmula 1 de mesmo 
nome) e Tony Kanaan, que também 
é piloto da Fórmula Indy, prova de 

velocidade norte-americana.
Além da presença de pilotos com 
currículos vencedores, a temporada 
de 2021 da Stock Car vai ter a conti-
nuidade de medidas implantadas no 
ano passado que aumentaram ainda 
mais a competitividade. Uma delas 
é a possibilidade que os pilotos têm 
de descartar o resultado das quatro 
piores corridas (uma a mais em rela-
ção às regras do ano passado) antes 
da definição dos pontos para a final. 
A outra é a obrigatoriedade de que 
os cinco melhores classificados no 
campeonato usem um lastro (peso 
extra) para deixar o carro mais pe-
sado e equilibrar o grid. 
Com duas corridas já realizadas, a 
Stock Car tem como primeiros colo-
cados (nessa ordem) os pilotos Daniel 
Serra, Bruno Batista e Átila Abreu. 
Mais dez corridas serão realizadas até 
o fim do ano (veja cronograma abai-
xo). Os circuitos são distribuídos en-
tre os estados de São Paulo, Paraná, 
Rio Grande do Sul e Goiás. 
Assim como a Fórmula 1, a Stock 
Car também tem suas lendas. A 

maior delas é o piloto Ingo Hoff-
man, competidor mais premiado 
da história da prova, com 12 títu-
los. Mas ela também tem um lugar 
reservado para as máquinas his-
tóricas. O Chevrolet Opala, que 
durante décadas foi o carro com 
um dos motores mais potentes do 
mercado, foi o modelo onipresen-
te na Stock Car durante 15 anos, 
desde o início das provas em 1979. 
Ele só perdeu esse posto em 1994, 
com a chegada do Ômega.
E falando em modelos usados na 
Stock Car, uma curiosidade sobre 
eles é que até 2019 a carroceria ex-
terna, vista nas corridas, era apenas 
uma carenagem imitando a aparên-
cia dos modelos originais. No ano 
passado a competição passou a ado-
tar uma carroceria mista, em que 
parte dos componentes é o mes-
mo dos carros de passeio e outros, 
como capô e parachoques são feitos 
de fibra de vidro. E, claro, a parte in-
terna é bem diferente dos originais 
de passeio, com quase tudo removi-
do para reduzir o peso.
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A Stock Car foi criada pela Associação Brasileira de Revendedores Che-
vrolet e teve sua primeira corrida no dia 22 de abril de 1979. Como era 

uma competição de velocidade, o carro escolhido foi o Opala, modelo mais 
potente da Chevrolet na época. Seu crescimento de público e de relevância 
no automobilismo esportivo do Brasil se deu na década seguinte.
Na década de 1990, quando o Brasil abriu o mercado para as importações 
de veículos e houve significativas mudanças no mercado, o velho Opala deu 
lugar ao Omega como carro base da Stock Car. Este último modelo passou 
a ser o veículo mais luxuoso e potente da Chevrolet. Mas é fato que não 
conseguiu despertar tantas paixões quanto o Opala, que até hoje tem uma 
legião de admiradores e saudosistas.
Na década de 2000 a categoria ganhou a adesão das montadoras Mitsubishi, 
Peugeot e Volkswagen, que passaram a fazer companhia da Chevrolet. Mas 
essa parceria não durou muito tempo e todas saíram do torneio, deixando 
a marca pioneira sozinha novamente. Isso só mudou no ano passado, com a 
entrada da Toyota.   
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Dentre os vários tipos de perdas que o varejo amarga, a ruptura 
está entre os que demandam a máxima atenção possível

item não encontrado também passa a 
ser afetada pelo problema. 
Quando um cliente se depara com a 
falta de um produto, ele toma uma 
das seguintes decisões: ou muda de 
marca por uma com característi-
cas próximas às de sua preferência 
no mesmo estabelecimento (46%) 
ou procura outro estabelecimento 
(31%). No primeiro caso, perde a in-
dústria. No segundo, perde o varejo. 
A ruptura é um problema que atinge 
mercados de todas as partes do mun-
do. A evolução globalizada da logística 
ainda não foi suficiente para acabar de 
vez com esse problema, que causa 
buracos nas gôndolas e nos fatura-
mentos das empresas. Vale ressaltar 
que ruptura não é um bom negócio 
para ninguém, porque todos perdem. 
Indústria e varejo não vendem e o 
consumidor termina insatisfeito.
Reduzir os problemas de gestão da 
ruptura passou a ser uma questão 
de sobrevivência para os dois se-
tores. Várias empresas já se deram 
conta da importância do assunto e 
estão buscando formas conjuntas 
de reduzir essa ineficiência. O ca-

A ruptura, termo bastante co-
nhecido pelas empresas de 
varejo, significa conceitual-

mente a falta de produto disponível 
para os clientes no estabelecimento 
varejista. Traduzindo de uma forma 
muito clara, significa dizer que você 
conseguiu, com toda sua estratégia 
de marketing, levar o cliente até 
sua loja, porém o produto não vai 
estar disponível para ele. 
Isso gera uma série de consequên-
cias negativas para o negócio, como 
uma frustração no cliente que pode 
levar a insatisfação, revolta, raiva do 
estabelecimento comercial, perda 
de imagem e propagação negativa a 
vários outros consumidores, além do 
comprometimento do grau de fideli-
zação. Sem falar na perda da venda, 
que é o maior objetivo do varejo.
Muita gente pensa que esse é um pro-
blema que ocorre apenas no varejo, 
mas com a caracterização da situação 
de ruptura não é somente ele que 
perde. Quando um cliente procura 
um produto e não o encontra, opta 
por outro de uma marca concorren-
te. Por isso, a indústria fabricante do 

RUPTURA: quem paga essa conta?

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

minho da solução passa por uma 
boa gestão dos estoques. Sendo 
assim, um dos pontos fundamen-
tais no combate à ruptura é manter 
uma comunicação fluente entre o 
controle de estoques e a área de 
compras da empresa. Desnecessá-
rio dizer que o estoque deve estar 
sempre alinhado entre o disponível 
no sistema e o seu físico, seja no 
depósito ou área de vendas. O in-
ventário, portanto, passa a ser uma 
ferramenta fundamental para man-
ter essa saúde e esse equilíbrio. 
Alguns pontos que merecem atenção 
e que, se forem negligenciados, serão 
potencializadores do problema: falha 
de comunicação entre estoque e com-
pras, indefinição de estoque mínimo e 
de estoque de segurança, erro no cál-
culo do prazo de ressuprimento (lead 
time) atraso na entrega do fornecedor 
ou do CD, mau dimensionamento da 
equipe de repositores,  mercadorias 
avariadas que não podem ir para área 
de vendas, fornecedor sem o produ-
to para a entrega, mau dimensiona-
mento da demanda e baixa acuraci-
dade dos estoques.    
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Silvanery Anjos 
Formada em Ciências Contábeis, com Pós em Administração 

de empresas e MBA em controladoria e finanças e gerente 
administrativa na Auto Norte Distribuidora.

Gestão

Lições e desafios da gestão 
em tempos de crise

Manter-se atualizado e sa-
ber aplicar a teoria em 
ações que vão trazer me-

lhorias às pessoas e aos processos 
é, para mim, um desafio que  ante-
cede até mesmo o enfrentamento 
das crises. Essa busca constante 
é fundamental, além de ser o ali-
cerce para uma boa gestão em 
tempos em que os recursos estão 
ainda mais escassos. A História 
nos traz exemplos claros e reais 
de que a crise gera conhecimento 
e inovações que nos possibilitam 
sairmos dela muito mais fortes.
A atual crise que estamos viven-
ciando acelerou o que seria o futuro 
mundial das relações profissionais, 
trazendo fenômenos como o au-
mento exponencial do trabalho em 
regime de home office, de reuniões 
online e a potencialização da Educa-
ção a distância (EAD), entre tantos 
outros. Agora, como gerir pessoas 
e processos nesse contexto?

• Alie-se à tecnologia. Nesse mo-
mento é vital, não dá mais para fi-
car apenas na era do “face a face”. 
A adaptação, sem dúvida é essencial 
para otimizar os resultados;
• Reforce e revise as parcerias, 
todos estão no mesmo barco. 
Certamente você conseguirá re-
negociar condições mais favorá-
veis para seu negócio;
• Busque entender e acompanhar o 
que está acontecendo na economia 
do país e no mundo. Não é o mo-
mento de dar qualquer passo sem 
ter os riscos mensurados;
• Intensifique sua rede de relacio-
namentos, troque experiências e 
adapte as melhores práticas à reali-
dade do seu negócio;
• Invista parte do seu tempo para se 
desenvolver. Lembre-se que a ofer-
ta de cursos, palestras e workshops 
gratuitos está ainda maior;
• Lembre-se que as pessoas são os 
atores principais desta série chama-

da pandemia mundial. Enxergá-las 
assim nos dará subsídio para refor-
çamos sua importância e seu impac-
to no negócio como um todo.  Por 
isso, gestor, esteja disponível para 
ouvi-las, incentivá-las e engajá-las;
• Gere giftworks. Essa prática é 
fantástica porque os “presentes do 
trabalho” não precisam necessaria-
mente ter valor financeiro. Elogiar, 
agradecer, reconhecer... São formas 
de “mimos” que geram comprome-
timento e engajamento; 
• Por fim, trate as pessoas como 
únicas, tendo suas preferências 
lembradas e acaloradas no am-
biente de trabalho, (seja home 
office ou presencial). Isso gera um 
resultado fantástico e inesquecí-
vel. Faça uso do lado positivo do 
conceito de destruição criativa 
trazido por Joseph Schumpeter, ou 
seja acrescente uma dose de resi-
liência e atitude e saia desta crise 
ainda mais GRANDIOSO.    

É tempo de se adaptar às novas formas de trabalhar e, ao mesmo tempo, 
valorizar ainda mais as pessoas, seja através do contato presencial ou virtual
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Novo mercado

Hoje, o que sua empresa precisa é de um 
empresário, não de um empreendedor!

Todo aquele que opta por 
iniciar um negócio está im-
buído de realizar um sonho, 

que é ter uma empresa! Indiferente 
a todos os obstáculos e percalços 
pelo caminho se mantém fiel ao seu 
desejo maior de poder ser dono de 
sua própria empresa. Seja lá qual 
foi a motivação inicial, não importa 
se foi por ter o próprio negócio ou 
sair do emprego em que estava in-
satisfeito, você virou uma chave na 
sua vida, passou a ser um empreen-
dedor e iniciou um negócio. 
Saiba que no momento de incertezas 
que estamos vivendo não há espaço 
para empreendedorismo! Não mes-
mo! Há sim, um lugar para o controle 
e gestão que só um empresário pode 
proporcionar. A diferença nesse 
caso, é que o lado empreendedor 
ajudou no momento da fundação da 
empresa, com toda a energia que só 
quem empreende pode ter. Mas ago-
ra, o lado racional e pragmático do 
empresário deve assumir.
Não que o espírito empreende-
dor seja ruim, tem seu peso no 

negócio, e isso é fato! Mas o mo-
mento atual exige uma atitude de 
controle por parte do dono da 
empresa que só a postura do em-
presário pode oferecer.
Digo isso porque enquanto em-
preendedor, seu foco é em manter 
o negócio funcionando, a roda gi-
rando, mesmo que para isso deixe 
algumas postas soltas, o que rele-
ga algumas obrigações ao segundo 
plano. Quando o lado empresário 
assume, nada passa sem o seu cri-
vo, tudo precisa estar sob sua su-
pervisão, ou ao menos sendo dele-
gado a alguém preparado para tal.
 O atual contexto pede exatamen-
te, controle e gerência. Não menos 
que isso. E isso precisa ser uma ini-
ciativa que parte de cima da gestão, 
no caso do empresário, sendo dis-
tribuído pela operação entre seus 
colaboradores. Só assim, e repito, 
só assim, você conseguirá passar 
por esse período de incertezas.
Entenda, que como empresário, sua 
missão é muito clara, que é geren-
ciar seu negócio de forma efetiva, 

tendo os custos sob sua supervisão, 
as margens de lucro na ponta do lá-
pis e a retenção de seus clientes sob 
sua vista. Dessa forma, sua empresa 
terá absoluta condição de superar 
esse momento difícil. 
Não se deixe levar pela figura ro-
mantizada do empreendedor am-
plamente divulgada nos dias atuais 
pela mídia digital que é aquela figura 
capaz de realizar grandes feitos e 
atrair fortunas. O que há na verdade 
por trás disso é muito trabalho e de-
dicação, muitas horas de sono per-
didas e se dedicar a fazer aquilo que 
precisa ser feito para o negócio an-
dar. Vida ainda mais dura é quando 
ocorre a transição para o “modo” 
empresário, passando a lidar com 
coisas que não são nada entusias-
mantes como controles, processos 
e gestão de pessoas. 
Portanto, caro leitor, a vida de em-
presário não é mar de rosas, mui-
to longe disso, mas se você está 
disposto a pagar esse preço, as 
recompensas serão muito maiores 
do que imagina.    

A pegada empreendedora deve ser substituída pela postura de 
empresário para ajudar sua empresa nesse período difícil.
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Sistema de admissão de ar
O sistema de ar é planejado para suprir o motor de ar 
limpo (oxigênio) e em quantidade que garanta o melhor 
rendimento do combustível durante seu funcionamento.

1.1 Sistema de aspiração natural
Neste sistema, o ar é admitido para dentro do cilindro 
pela diferença de pressão atmosférica, provocada pela 
sucção decorrente do movimento descendente dos pis-
tões, passa pela filtragem, caminha através do coletor 
de admissão e alcança a câmara de combustão. Após a 
combustão, os gases resultantes da queima são empur-
rados pelos pistões através do coletor de escape para o 
meio exterior.

Sistema turbo-alimentado
O turbo compressor, conhecido popularmente como 
turbo, é basicamente uma bomba de ar. O turbo com-
pressor tem a função de comprimir fazendo caber mais 
massa de ar dentro do mesmo volume das câmaras de 

Tecnologia Automotiva: 
Controle eletrônico do turbocompressor

combustão e isto, consequentemente, favorece a com-
bustão demais combustível, gerando mais potência e 
torque no motor.
Os gases quentes de escape que deixam o motor após a 
combustão fazem girar o rotor da turbina. Este rotor é 
ligado a um outro rotor por um eixo. A rotação do rotor 
da turbina provoca a rotação, na mesma velocidade, do 
rotor do compressor. A rotação do rotor do compressor 
puxa o ar da atmosfera, o comprime e o bombeia para 
dentro do motor. 
Característica do turbo-alimentador.
Dá a possibilidade a um motor pequeno de ter a mesma 
potência que um motor muito maior.
Tornar motores maiores ainda mais potentes, auxilian-
do na redução da emissão de gases poluentes, pois o 
turbo injeta mais ar ao motor fazendo com que a com-
bustão seja mais completa e mais limpa.
Diminui o consumo de combustível. 
A perda de calor pelo atrito aumenta drasticamente com 
o aumento do tamanho do motor. Menores, os motores 
turbo alimentados aproveitam melhor a energia desper-
diçando menos energia por calor e atrito.
Previne a perda de potência e a emissão de fumaça preta 
em grandes altitudes.
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1.2.1 Intercooler

O sistema de admissão com turbocompressor conta 
com um trocador de calor ar-ar, que utiliza o ar am-
biente para reduzir a temperatura do ar comprimido e 
aquecido pelo turbocompressor, antes deste adentrar as 
câmaras de combustão. A temperatura do ar comprimi-
do pode ser reduzida em até 100 graus célsius, o que 
melhora o desempenho do motor. Isto é devido à maior 
densidade de oxigênio do ar que é arrefecido e que me-
lhora o desempenho da combustão.

Controle eletrônico da válvula de descarga 
(wastegate)

O turbocompressor incorpora uma válvula de descarga 
controlada pelo módulo de controle do motor, por meio 
de um solenoide com Modulação por Largura de Pul-
so (PWM), para controlar a alimentação. É usada uma 
válvula de desvio do turbocompressor (válvula de recir-
culação do compressor) controlada pelo módulo de con-
trole do motore para impedir que o compressor tenha 
uma sobretensão e seja danificado durante condições de 
fechamento abrupto do acelerador.
A válvula de desvio abre durante condições de desa-
celeração fechada do acelerador, que permite que o ar 
recircule para a admissão do compressor do turbocom-
pressor. Durante um comando de aceleração totalmente 

aberta, a válvula de desvio fecha para otimizar a res-
posta do turbo.
O turbocompressor está conectado ao sistema de lubri-
ficação do motor por um tubo de alimentação e drena-
gem. É necessário óleo para o funcionamento do siste-
ma de mancais e também serve para carregar um pouco 
de calor do turbocompressor. 
Existe um circuito do sistema de arrefecimento no tur-
bocompressor que reduz ainda mais astemperaturas de 
operação e dissipa passivamente o calor da carcaça do 
mancal do turbocompressor no desligamento.

2.1 Válvula solenóide de descarga
A válvula de descarga abre e fecha uma passagem de 
desvio ao lado da roda da turbina. Uma mola espiral 
funciona na direção de fechamento enquanto a pressão 
no diafragma funciona na direção de abertura. O módu-
lo de controle do motor fornece um sinalde PWM para 
a válvula solenóide, que permite então que a pressão do 
turbo passe. Quando a pressão supera a força da mola a 
haste do atuador começa a se mover, abrindo a válvula 
de descarga até um grau correspondente. 
O módulo de controle do motor muda a abertura da vál-
vula de descarga variando o sinal de PWM, que regula 
a velocidade da turbina.
Em cargas baixas, a válvula de descarga é fechada. Todo 
o gás da exaustão passa então através da turbina. Em car-
gas altas, o volume do gás da exaustão é maior, o que faz 
com que a roda da turbina gire mais rápido. Isto rende um 
maior deslocamento da massa de ar para o motor.
O turbo precisa ser regulado quando o deslocamento da 
massa de ar se torna tão grande que a massa de ar atual 
por combustão não pode ser controlada somente com o 
acelerador. Isto é feito abrindo-se a válvula de descarga 
para que algum gás de exaustão passe através da válvula. 
Consequentemente, este gás não contribui para acionar 
aturbina e a velocidade desta será regulada de modo que 
o deslocamento da massa de ar do turbo será o correto.
Quando certos códigos de falhas forem ativados o mó-
dulo de controle do motor limitará a quantidade de pres-
são de impulso disponível. A limitação da pressão de 
impulso é feita pelo módulo de controle do motor que 
controla a válvula solenoide do atuador da válvula de 
descarga e mantendo o ciclo de trabalho a 0%. Isso sig-
nifica que o módulo não abrirá ativamente a válvula de 
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descarga durante cargas do motor maiores. Neste pon-
to o sistema é limitado a impulso mecânico. Impulso 
mecânico significa que a válvula de descarga ainda se 
moverá, mas a quantidade de movimento é limitada pe-
las propriedades mecânicas da mola de retorno dentro 
da válvula do diafragma, as propriedades pneumáticas 
do atuador, e a física do fluxo do gás da exaustão no 
sistema de exaustão.
Os diagramas a seguir ilustram as condições de válvula 
de descarga do turbocompressor aberta e fechada:

válvula de descarga do turbocompressor fechada

válvula de descarga do turbocompressor aberta

A válvula de descarga é fechada completamente em 
ponto morto. Toda a energia da exaustão está passando 
através da turbina.
Durante a operação normal, quando o acelerador está 
totalmente aberto e em rotações menores do motor, o 
módulo de controle comanda o solenoide da válvula de 
descarga com um ciclo de trabalho de 100% para mini-
mizar o atraso do turbo.
Durante cargas do motor nas faixas de RPM mediana e 
superior, o módulo comanda o solenoide com um ciclo 
de trabalho de 65-80%, aproximadamente. 

2.2 Válvula solenoide de desvio (válvula de 
recirculação do compressor)
A válvula de desvio do turbocompressor evita que o 
turbo exceda o limite de sobretensão do compressor em 
fluxo baixo e alta pressão. Isto ocorre quando o motor 
está funcionando com uma carga e o acelerador fecha 
subitamente.
Neste caso, o fluxo é quase nulo e a pressão muito alta. 
Isto não apenas é danoso para o turbocompressor, mas 
também gera ruído e desacelera a velocidade da turbina. 
O módulo de controle fornece um sinal de tensão para o 
driver de saída da válvula solenoide, que regula a posi-
ção aberta e fechada da válvula.

Pedal do acelerador pressionado
A válvula de desvio é fechada. A força na mola de re-
torno integrada na válvula pressiona o cone da válvula 
contra seu assento no compartimento do turbo. A vál-
vula é DESLIGADA.
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Pedal do acelerador liberado
Para evitar picos de pressão no coletor de admissão e 
descarga ou transbordamento do turbo, o ECM envia 
um sinal de tensão para a válvula de desvio, que então 
será aberta. O ar comprimido no lado de pressão do tur-
bo é enviado para a admissão através da válvula aberta. 
Quando a pressão cai, a velocidade da turbina pode ser 
mantida relativamente alta e o turbocompressor é impe-
dido de exceder o limite de sobretensão do compressor.

Turbo de geometria variável com acionamento 
elétrico
O turbo de geometria variável proporciona ao motor 
maior torque em baixas rotações.
A fim de assegurar uma resposta rápida do turbocom-
pressor em baixas rotações, o ajuste das palhetas é re-
alizado usando um elemento de controle elétrico. Isso 
permite uma adaptação exata das palhetas para alcançar 
a pressão ideal. 
A geometria variável em conjunto com o atuador elé-
trico possibilita melhor controle da pressão e respostas 
mais rápidas.
Além da lubrificação por óleo de motor, este tipo de 
turbo também é resfriado por liquido de arrefecimento.

3.1 Componentes do sistema 

3.2 Diagrama elétrico e dados técnicos 

Resistência: 1 a 10ohms
Tensão de trabalho: 12v
Tipo de onda: PWM (Pulso de Largura Variável)

2.3 Sinal do sensor e acionamento do TGV
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O Segredo das Oficinas 
Lucrativas é uma me-
todologia desenvolvida 

pela Êxito Consultoria com o 
intuito de colaborar com as em-
presas do segmento de repara-
ção automotiva nas linhas leve e 
pesada. O programa consiste na 
implementação de ferramentas 
de monitoramento dos indica-
dores econômicos, financeiros e 
operacionais da organização.
Estamos usando 18 indicadores de 
desempenho que são coletados de 
forma padrão, permitindo o desen-
volvimento de um cenário real do 
segmento. Estas informações são 
disponibilizadas aos participantes do 

programa de forma que cada em-
presa possa fazer uma comparação 
gráfica do comportamento de seu 
resultado com o comportamento 
do resultado médio de outras em-
presas do programa, segmentado 
por setor e por região.
A ferramenta de BI  (Business Inteli-
gence) permite também a utilização 
de painéis de comparação por pe-
ríodo, tendo a flexibilidade de fazer 
várias combinações e extrair o nível 
de variação existente de cada indi-
cador a cada período.
Um maior conhecimento do com-
portamento dos indicadores em 
relação às estratégias usadas pelo 
programa SOL tem levado as em-

presas à obtenção de lucros opera-
cionais superiores a 20%. Se você 
deseja que sua oficina esteja nesse 
patamar de resultados, entre em 
contato e venha fazer parte deste 
programa de sucesso.
Realizamos uma parceria com a 
Auto Revista para disponibilizar al-
guns dos nossos indicadores para 
vocês leitores. Esta medida visa 
contribuir com a prática de gestão 
estratégica do segmento e expandir 
o nosso nível de debate sobre de-
sempenho empresarial.
Estaremos apresentando a cada edi-
ção um painel específico de evolu-
ção e outro painel de comparação 
por períodos. Segue abaixo:

Indicadores do setor de 
reparação automotiva

Painel de visão operacional com a variação dos indicadores no período de janeiro de 2021 a março de 2021. Podemos iden-
tificar o impacto do lockdown no resultado das empresas monitoradas pelo Programa SOL, com destaque para queda de 
33,17% da demanda no mês de março de 2021 o que levou a uma redução de 21,38% na produtividade.

Oficinas
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Painel de Visão Estrutural com a variação dos indicadores no período de janeiro de 2021 a março de 2021. Podemos iden-
tificar o impacto do lockdown no resultado das empresas monitoradas pelo Programa SOL, com destaque para queda de 
23,87% do faturamento. Ou seja, a queda do faturamento foi inferior à queda da demanda, e isso fez com que o ticket 
médio de março tenha crescido 11,40%. Outro grande destaque neste painel está no indicador custo operacional, que apre-
sentou uma elevação de 58,25% devido à ausência de auxílio do governo neste segundo período de lockdown. O número foi 
significativo e diríamos que foi o maior vilão no resultado de março de 2021. Vale ressaltar que o custo operacional cresceu 
pela queda do faturamento e a manutenção do mesmo custo no mês.

Painel de Visão Econômica com a variação dos indicadores no período de janeiro de 2021 a março de 2021. Podemos identi-
ficar o impacto do lockdown no resultado final das empresas monitoradas pelo Programa SOL, com destaque para o desastre 
no Lucro Operacional, que passou de 17% para um prejuízo de 2%. Ou seja, houve uma variação de 109,27%. Os gráficos 
dos painéis anteriores justificam o que aconteceu no período.
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do uso de modelos autônomos. E 
na linha pesada, a precaução deve 
ser ainda maior: já imaginou um ca-
minhão de centenas de toneladas a 
60 km por hora perdendo controle 
e batendo ou atropelando alguém?
Mesmo assim, a indústria automoti-
va, obviamente, está tentando che-
gar a esse segmento do mercado 
com veículos que dispensam moto-
rista. Um exemplo disso é o conjun-
to de testes que a Scania está fazen-
do na Suécia. Caminhões autôno-
mos estão rodando em uma rodovia 
que liga as cidades de Södertälje e 
Jönköping. Os testes acontecem em 
parceria com a TuSimple, empresa 
especializada em sistemas autôno-
mos para veículos da linha pesada.
Os caminhões, vale ressaltar, não 

A montadora sueca Scania está fazendo testes de rodagem de 
caminhões em estradas do seu país. Além disso, desenvolveu 
um modelo conceito específico para canteiros de obras 

Eles também querem andar sozinhos

vão vazios. Eles são usados para o 
transporte de materiais da própria 
Scania. Dentro do modelo, em cada 
viagem, um engenheiro da mon-
tadora sueca fica ao volante, mas 
sem tocá-lo, e acompanha a viagem 
atentamente para interferir na con-
dução autônoma, se precisar. No 
material de divulgação, a empresa 
não informou se foi necessária al-
guma intervenção. Além do enge-
nheiro da Scania, um profissional da 
Tusimple vai no banco do passagei-
ro, analisando o comportamento do 
veículo durante o trajeto.
Essa condução, no universo dos 
veículos autônomos, é classificada 
como nível 4. O último estágio é 
o 5, no qual o veículo anda real-
mente sozinho e não há qualquer 

Tecnologia II

Se um veículo autônomo atro-
pelar uma pessoa, o responsá-
vel legal pelo incidente é o seu 

proprietário ou a montadora que 
desenvolveu o sistema de condução 
que o tornou capaz de andar sem 
motorista? É por esse e outros dile-
mas éticos que no setor automotivo 
há muito cuidado no crescimento 
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intervenção humana. É o caso de 
outro modelo da Scania, o AXL. 
Projetado para uso em canteiros 
de obras (especialmente a mine-
ração), ele foi lançado em 2019 e 
é definido pela montadora apenas 
como um conceito, ou seja, não 
está em linha de produção.
Com GPS, câmeras e radar, o AXL 
usa uma combinação de todos os 
componentes para garantir sua con-
dução. Segundo a Scania,  o trabalho 
dos sensores de radar é melhorado 
com a visão geral em duas dimen-
sões das câmeras e da sua precisão 
na captação das imagens. Por fim, 
um software converte as imagens 
para um ambiente em 3D. O pro-
cessamento, no entanto, não fica 
completo com esses estágios. 
A Scania acrescenta ao sistema, en-
tão, um sensor chamado “lidar”. Ele 
funciona disparando pequenos feixes 
de luz em um ambiente e através do 
tempo que essa luz leva para bater 
em um objeto e voltar, calcula a dis-
tância do caminhão até ele. Vale res-
saltar que graças aos vários feixes de 
luz, o “lidar” consegue construir uma 
imagem em 3D dos objetos com bas-
tante precisão. Em resumo, a Scania 
trabalha com sobreposição entre os 
sensores, para que um possa ser o 

backup do outro, caso seja necessá-
rio. Se, por exemplo, a câmera e o 
radar sugerirem informações confli-
tantes, o “lidar” ajuda a obter uma 
base melhor para tomar a decisão. 
De acordo com os desenvolve-
dores do AXL, é difícil decidir o 
quão complexo o sistema deve ser, 
porque isso envolve conseguir o 
equilíbrio entre a oportunidade de 
desenvolver um sistema mais geral 
para muitas aplicações e a garantia 
de um sistema robusto e confiável, 
mas específico para a indústria de 
mineração. A empresa admite que 
AXL não seria adequado para diri-
gir na cidade, mas é suficientemente 
“inteligente” para rodar com segu-

rança dentro de canteiros de obras.
Em nossa busca, encontramos notí-
cias de testes realizados com o AXL 
na mineradora australiana Rio Tinto. 
Esses testes foram anunciados em 
2019, logo após o lançamento do ca-
minhão. Procuramos a Scania para 
saber se os testes continuam e se foi 
obtido algum resultado, mas a mon-
tadora não forneceu informações 
sobre o processo. De qualquer for-
ma, vale o registro de que o trânsito 
em locais fechados como grandes 
canteiros de obras se mostra como 
uma alternativa para o desenvolvi-
mento de veículos de grande porte 
autônomos. Ou seja, preparemo-
-nos, que eles estão chegando!   
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A emissão de poluentes na at-
mosfera pelos veículos com 
motor a combustão é uma 

das principais responsáveis pelo 
fenômeno do aquecimento global. 
Diante desse cenário, estão sendo 
implantados programas de con-
trole de emissões veiculares com 
metas de redução em vários países 
do mundo. Vale ressaltar que em 
alguns países da Europa o que está 
previsto, em curto e médio prazo, 
é o fim de veículos com motores 
movidos a combustíveis. 
No Brasil, que ainda está muito 
longe desta última realidade, de 
acordo com a Confederação Na-
cional dos Transportes (CNT), o 
transporte brasileiro é responsável 
pela emissão de 22,8% de gás car-
bônico (CO2) no País, sendo 89,9% 
desse total proveniente do modal 

Manter as emissões de gases dentro das normas ajuda a proteger o 
meio ambiente e evita que o proprietário seja penalizado com multas

rodoviário. Por isso, está em vigor o 
Programa de Controle de Emissões 
Veiculares (Proconve). Ele é com-
posto de várias etapas, sendo que a 
atual, P7, foi implantada em 2012. Ela 
determina, para caminhões e ônibus 
que saem de fábrica, uma redução 
de 60% nas emissões de óxido de 
nitrogênio e de 80% nas emissões 
de material particulado em relação 
aos teores da fase anterior, a P5.  
Em 2022, quando começar a vigorar 
a P8, próxima etapa do Proconve, 
os índices de redução  deverão ser 
de, no mínimo, 90% para cada tipo 
de emissão, em relação aos patama-
res atuais. Se já é um desafio para a 
tecnologia antipoluente dos veículos 
atingir esses resultados nas condi-
ções ideais, imagine se as manuten-
ções preventivas não forem feitas 
regularmente e seguindo as instru-

ções do manual do fabricante. 
É fundamental que os responsá-
veis por caminhões e ônibus man-
tenham os veículos sempre em 
dia. E se o argumento ambiental 
não comover, há outro bem mais 
convincente, que é o do bolso. De 
acordo com o artigo 230 do Código 
de Trânsito Brasileiro, conduzir um 
veículo a diesel de carga que polua 
mais que o permitido é considera-
do infração grave, sujeita a aplica-
ção de multa e a sua retenção.
Por isso, tanto para não prejudi-
car o meio ambiente quanto para 
evitar o risco de ser punido. A boa 
manutenção está diretamente liga-
da ao desempenho, influenciando 
em mais eficiência do veículo e re-
duzindo o consumo de combustível 
e a emissão de poluentes. 
Desde 2012, por causa da etapa P7 

Para poluir menos

Meio ambiente
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do Proconve, os caminhões saem de 
fábrica munidos de um recurso para 
tratamento de gases de escape co-
nhecido pela sigla SCR (Sistema de 
Redução Catalítica Seletiva). Além 
de reduzir a emissão de poluentes, 
ele melhora o desempenho do ca-
minhão injetando e monitorando 
eletronicamente um fluido conhe-
cido pelo nome de Agente de Re-
dução Líquido Automotivo 32 (Arla 
32). Trata-se de um líquido à base 
de ureia que, em conjunto com 
o catalisador reage com os NOx 
(óxidos de nitrogênio) e o CO2 (di-
óxido de carbono). Há uma reação 
química que converte esses gases 
em nitrogênio e água, inofensivos 
para a atmosfera.    

É recomenda que sejam tomadas as seguintes medidas:

• Sempre observar a fumaça que sai do escapamento. Se ela estiver preta, 
é sinal de que as emissões estão acima do permitido;

• Verificar regularmente se o injetor de Arla 32 está desobstruído. A crista-
lização do fluido pode causar entupimentos;

• Testar o sensor de temperatura;
• Testar o módulo de dosagem do Arla 32, componente responsável por 

calcular a quantidade certa do líquido que será injetado;
• Jamais colocar no tanque do SCR algum líquido que não seja o Arla 32. Al-

guns caminhoneiros fazem isso para economizar dinheiro, mas isso preju-
dica a performance do veículo, pode causar danos ao motor e, se for des-
coberto pela fiscalização, resulta em multa e até apreensão do caminhão;

• Sempre usar diesel S-10, pois é o que contém a menor quantidade de par-
tículas de enxofre. Quanto menos quantidade desse material, mais eficaz 
é o sistema.

• Manter os pneus sempre calibrados, seguindo os valores de acordo com 
a carga transportada e a orientação do fabricante. Isso ajuda a garantir o 
correto atrito com o solo, resultando em maior vida útil dos pneus, mais 
economia de combustível e, consequentemente, menor emissão de gases 
e mais segurança;

• Cumprir os prazos definidos pelo fabricante para troca de óleo do motor 
e dos filtros de ar e de combustível;

• Inspecionar regularmente o sistema de injeção de combustível;
• Procurar entender os significados dos símbolos existentes no painel do 

caminhão. Eles avisam sobre eventuais problemas. Dê atenção especial 
à luz OBD, de diagnóstico a bordo. Se ela acender, pode haver alguma 
anomalia no SCR.

• Respeitar o cronograma de revisões periódicas que é descrito no manual 
do veículo.






