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

DAF CF com motor Paccar GR-7
compete no mercado de caminhões
leves com muitas aplicações para
rodar nos centros urbanos

EDITORIAL
Uma edição histórica
Existem notícias que os veículos de comunicação torcem para poder publicar um dia. Esta edição de Auto
Revista Ceará, certamente, tem uma que se encaixa perfeitamente nesse ideal: Depois de uma interrupção,
causada pela pandemia de coronavírus, será realizada novamente uma edição presencial da Autop, maior
evento do setor de autopeças no Estado e um dos mais importantes, em seu segmento, do Brasil.
Com previsão de cerca de 40 mil visitantes, a Autop, que contará com nossa presença, está sendo definida
como o principal símbolo da retomada da atividade econômica do setor de reposição. Serão quatro dias de
muitos negócios, formações técnicas e exposições, de fabricantes nacionais e internacionais, das principais
inovações e tecnologias no universo automotivo. E falando em evolução tecnológica, Auto Revista Ceará traz
também para os leitores, nesta edição, informações sobre as novas e mais modernas baterias nos carros
elétricos, um tema que tem sido cada vez mais recorrente na indústria automobilística mundial. Principal (e
mais caro) componente desse modelos, a bateria tem mostrado um progresso exponencial, em se tratando
de capacidade de carga e disponibilidade de reuso. Além desses assuntos que merecem mais evidência,
trazemos, como de costume, lançamentos de novos modelos, informações úteis sobre componentes e
curiosidades como as scooters temáticas lançadas pela Yamaha que devem fazer a alegria de muitos fãs da
série de ficção científica Star Wars. Enfim, conteúdo para todos os gostos. Boa leitura!
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Conta-giros
Selante universal Reinzosil chega ao mercado brasileiro
O selante universal Reinzosil, produto que resiste a mais de 320ºC e pode ser
armazenado por 24 meses, chegou ao mercado brasileiro. Ele foi um dos lançamentos da empresa na Autopar 2022. Fabricado na Alemanha e importado e
distribuído pela Dana, o Reinzosil é uma junta líquida para aplicações em espaço
de vedação maior que 0,15 mm. Ele é termicamente estável de -50ªC a 250ºC e
não sofre retração nem perda de peso em ambientes de alta temperatura. Além
disso, não emite gases, evitando danificar sensores que hoje são muito presentes nos motores mais modernos.

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

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

Nakata divulga portfólio para modelos Nissan
Os modelos Versa, Sentra e Frontier estão entre os mais vendidos da
Nissan, de acordo com a Nakata (empresa especializada em amortecedores, freios, direção e suspensão). A empresa informa que tem, em
seu portfólio, componentes para todos eles. A tabela com as aplicações
está disponível no endereço www.nakata.com.br/newsletter/2022/05_
maio/tudo_que_temos_para_nissan/tabela_nissan.pdf.
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Conta-giros
Delphi celebra 10 mil toneladas de resíduos reutilizados
A Delphi Technologies Aftermarket, marca da BorgWarner, celebrou novamente o Reman Day, programa global de conscientização sobre o uso
de peças remanufaturadas com soluções ecológicas. Segundo a empresa, a reutilização de resíduos para a produção de injetores e bombas
diesel gera uma economia de 50% a 70% no uso de matéria-prima e
85% no consumo de energia. Em todos esses anos, o programa Reman
já evitou o descarte de 10 mil toneladas de lixo em aterros sanitários.

Rolemar inaugura
filial no Ceará
A Rolemar, distribuidora de peças automotivas com presença
em oito estados brasileiros,
incluiu o Ceará à sua rede de
lojas. A empresa programou a
inauguração da filial de Fortaleza para o dia 1º de julho, disponibilizando para o mercado
local um estoque de mais de
40 mil itens. A unidade cearense se junta à rede que engloba os seguintes estados: Pará,
Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.
Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (85)30526000 e no endereço vendas.fortaleza@rolemar.com.

Fras-le registra crescimento
na receita líquida
A Fras-le alcançou receita líquida
consolidada de R$
704,8 milhões no
primeiro trimestre de 2022, o que
representa
10%
de
crescimento
na
comparação
com os primeiros
três meses do ano
passado. Os índices refletem equilíbrio entre as recomposições de preços dos
produtos comercializados e os custos com produção e variação
cambial do período. “Com cerca de 90% das nossas receitas
geradas no aftermarket e um modelo diversificado de produtos
e mercados, conseguimos alcançar resultados que traduzem
a nossa capacidade de equilíbrio e resiliência, especialmente
em momentos desafiadores”, afirmou o diretor de relações com
investidores da Fras-le, Hemerson de Souza.

Philips investe em segmento de lanternas de inspeção
A Lumileds, fabricante de lâmpadas automotivas Philips, diversificou suas
atividades no Brasil e passou a atuar em um novo segmento, o de lanternas
de inspeção. São três novos produtos que chegaram ao mercado: Penlight
Professional, EcoPro 40 e a EcoPro 61 Slim. Destinadas tanto para o setor
de manutenção e reparação de veículos como para uso diário residencial, as
novas ferramentas de inspeção foram projetadas e testadas pela Philips para
permitir iluminação adequada mesmo em locais de difícil acesso.
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Volda é a marca com um dos maiores portfólios de bieletas do Brasil
A cada ano, a Volda amplia o seu catálogo de peças, o que trouxe para a empresa o importante
marco de ter um dos maiores portfólios de bieletas do Brasil, que é também uma das principais
famílias de produtos da marca. A empresa ainda
tem expectativa de acrescentar a esse portfólio
50 itens para diversos veículos nacionais e importados até o final de 2022, abrangendo modelos
SUV, bem como a inclusão de bieletas para Fiat
Toro, Toyota Yaris, Jeep Compass, entre outros.
Assim como as demais peças as bieletas passam
por um rigoroso controle de qualidade, que vai
desde a escolha da matéria-prima até o acompanhamento de todo o processo de produção. Isso resulta em diferenciais como uma pintura especial que
a protege contra a abrasão, evitando o desgaste prematuro da peça, e o acabamento que protege o pino
esférico da peça, que é feito de metal em vez de plástico, aumentando assim a durabilidade do componente.
Além de um código de rastreio na etiqueta, as bieletas também contam com a gravação de lote na própria
peça, garantindo maior controle dos estoques. Para conferir essa e outras famílias de produtos, acesse o
site da Volda (www.volda.com.br) ou o endereço https://catalogo.volda.com.br/.

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

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

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

O Catálogo Online Busca Na Rede lançou novas ferramentas em sua plataforma
O sistema agora conta com relatórios de pesquisas de produtos não encontrados pelos usuários. Assim, a empresa pode ter a oportunidade de
oferecer esses produtos buscados.
Outra novidade é a busca de produtos por placas de automóveis padrão ou
Mercosul. A plataforma destaca que consulta por placa apenas auxilia na pesquisa de produtos compatíveis
com a montadora, modelo e ano. Por isso, as características do veículo devem ser sempre levadas em consideração na hora de procurar por produtos adequados. www.buscanarede.com.br
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Conta-giros
Soluções da Schaeffler reduzem emissão de poluentes
A Schaeffler, fornecedora global dos setores automotivo e industrial, tem um portfólio
de produtos e sistemas automotivos para equipar veículos com motores a combustão
(modelo que domina as ruas atualmente), híbridos e até os 100% elétricos, com foco
na redução de emissão de poluentes e no consumo de energia. As soluções automotivas da empresa são para o powertrain, ou seja, os sistemas de tração dos veículos.
Dentre os produtos estão o VCP (Variable Camshaft Phasing), que reduz a emissão de
gases em motores a combustão, o UniAir, sistema de gerenciamento das válvulas do
eixo de comando que permite menos consumo de combustível, e o eixo elétrico para
modelos híbridos e 100% elétricos.

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

SABÓ completa 80 anos
A Sabó completou no dia 22 de abril, seu octogésimo aniversário com
muito orgulho. Fundada em 1942 pelo imigrante húngaro José Sabó,
empresa segue 100% brasileira e com investimentos constantes em
tecnologia, desenvolvimento e processos inovadores.
Especializada na fabricação de juntas, retentores e sistemas integrados de vedação, a Sabó atualmente possui duas unidades fabris: uma
na capital, no bairro da Lapa, em São Paulo e outra na cidade de Mogi
Mirim, no interior paulista. É uma das primeiras empresas do segmento de autopeças a ter investido em iniciativas da indústria 4.0 e práticas
alinhadas com pilares do ESG (meio ambiente, social e governança),
tão destacadas hoje no mercado.
Como parte das ações comemorativas pelos 80 anos, a Sabó decorou
seus ambientes, iniciou celebrações com um evento marcado por um
almoço especial em que apresentou para seus colaboradores o caminhão participante da Copa Truck em
suas fábricas para conhecerem de perto o veículo que leva o nome da empresa em uma das principais competições automobilísticas do Brasil. “Estamos muito felizes de estar iniciando mais uma década de muito
sucesso para a Sabó”, declara Ricardo Avila, Diretor de Operações da empresa.
A empresa preparou também um novo vídeo institucional onde conta um pouco dos 80 anos bem vividos pela
empresa. Para assistir, só acessar o canal oficial da Sabó no Youtube.

Evento

A força do interior
Rede de autopeças e retíficas que tem suas unidades distribuídas por
cidades do Sertão Central do Ceará comemora 25 anos

N

o Brasil dos muitos planos econômicos, da inflação que insiste sempre em
voltar e da instabilidade política,
completar um quarto de século
é um grande feito para qualquer
empresa. E se isso acontece no
interior de um estado nordestino, o fato merece ser ainda mais
celebrado. É o que está acontecendo com Guaxinim Autopeças,
rede que tem 10 lojas e duas retíficas no interior do Ceará.
A empresa, que tem matriz em
Mombaça, cidade onde começou
suas atividades, comemora 25
anos de atuação e já tem planos
para o futuro próximo. São 10 lojas
de autopeças e duas retíficas nas
cidades de Pedra Branca, Tauá,
Crateús, Parambu, Iguatu, Acopiara, Quixadá e Quixeramobim
(além de Mombaça, que já citamos), e a meta é abrir mais duas
filiais em 2023. As retíficas são em
Mombaça e Tauá e uma terceira,
em Quixeramobim, está programada para abrir ainda este ano.
Segundo Dedé Mombaça, fundador
da empresa, ela nasceu como Jaguar Autopeças e quando completou duas décadas de atuação, mu-
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dou de nome - mas sem deixar de
fazer referência a animais. No lugar
do felino predador, veio a homenagem ao guaxinim, um mamífero capaz de defender com muita fúria o
seu habitat e sua sobrevivência.
A celebração dos 25 anos da rede
de autopeças inclui uma programa com gincanas e atividades
de lazer para os funcionários e
muitas brincadeiras. Além disso, para os clientes foi lançada
uma promoção, que está valendo
desde o início de 2022. Compras
acima de 50 reais dão direito a
concorrer a a 50 prêmios de R$
500,00, somando uma premiação
total de R$ 25.000,00.
Para Dedé, um dos segredos para
o sucesso da empresa foi o fato
de manter sempre foco no negócio, para não se deixar influenciar negativamente pelo cenário
externo nas sucessivas crises da
economia brasileira. Outro fator,
de acordo com ele, foi a paixão
pelo universo automotivo. “Sempre gostei de autopeças, desde
criança eu gostava de fabricar
carrinhos de lata. Acho que tudo
isso já estava no DNA”, afirma.
Por sua importância para o merca-

do e como consequência do excelente relacionamento de Dedé com
o setor, a celebração de 25 anos da
Guaxinim Autopeças contou com a
participação de nomes importantes no Estado. Carmem Bezerra,
diretora da distribuidora Bezerra
Oliveira, destaca a satisfação de fazer parte do sucesso da empresa.
“A atuação de Dedé Mombaça,
junto com sua família, faz grande diferença no nosso setor de
autopeças por sua ousadia, sua
simplicidade, sua capacidade de
inovação e sua força de trabalho.
Ele lidera uma equipe arrojada e
agrega valor a toda a região central do Ceará”, afirma a executiva.
Leandro Machado, diretor da Autopeças Padre Cícero, também
comemora o aniversário. “É com
grande alegria que parabenizamos os 25 anos de mercado da
Auto Peças Guaxinim”, declara ele. Segundo o gestor, Dedé é
exemplo de comprometimento
com o trabalho e a Guaxinim Autopeças é uma importante parceira
há varios anos. “Continuaremos
trabalhando intensamente para
que essa parceria siga firme por
muito mais tempo”, promete.

Gestores cearenses recebem Prêmio
Sebrae Prefeito Empreendedor
A etapa estadual da XI edição da premiação contou com a
participação de 48 prefeituras cearenses e 55 projetos inscritos

E

m solenidade realizada nesta quinta-feira (20), no Teatro
do Shopping Rio Mar, o Sebrae/CE premiou os vencedores
da XI Edição do Prêmio Sebrae
Prefeito Empreendedor, iniciativa que visa reconhecer as boas
práticas dos gestores municipais
de todo o país em prol do desenvolvimento territorial e fortalecimento dos pequenos negócios. O
evento contou com a participação
da governadora do Estado, Izolda
Cela, do presidente do Conselho
Deliberativo do Sebrae Ceará e
da Federação das indústrias do
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Estado do Ceará (FIEC), Ricardo
Cavalcante, do superintendente
do Sebrae/CE, Joaquim Cartaxo, do diretor de Administração
e Finanças da instituição, Airton
Gonçalves e do Secretário Geral
da Aprece e prefeito de Jaquaribara, Joacy Alves.
Também compareceram à solenidade o deputado federal Lêonidas Cristino, o deputado estadual
Walter Cavalcante, representando
o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão,
além dos deputados Sergio Aguiar,
Marcos Sobreira e Guilherme
Landim e Ronaldo Borges, secretário do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará. Entre os
participantes também estiveram
o vice-presidente do CDE do Sebrae, João Porto Guimarães, a
presidente da Femicro, Dalvani
Mota e os secretários executivos
da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado (Sedet), Kennedy Montenegro
e Julio Cavalcante.
A edição estadual deste ano contou com a participação de 48
prefeituras e 55 projetos inscritos, divididos em oito categorias:
Desburocratização, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo na
Escola, Marketing Territorial e

Setores econômicos, Inovação e
Sustentabilidade, Cooperação e
Governança Regional e Cidade
Empreendedora.
Os grandes vencedores da premiação foram os prefeitos de
Sobral, Ivo Ferreira Gomes, na
categoria Cidade Empreendedora Região Nordeste; Antônio Joaquim Gonçalves de Oliveira, de
Quixeré, na categoria Compras
Governamentais; Sávio Gurgel
Nogueira, de Russas, na categoria Desburocratização; prefeito
de Pedra Branca, Matheus Pereira Mendes, na categoria Empreendedorismo na Escola.
Na categoria Governança Regional e Cooperação Intermunicipal,
o vencedor foi o prefeito de Senador Pompeu, Antonio Maurício
Pinheiro Jucá; o prefeito de Baturité, Herberlh Freitas Reis Cavalcante Mota, ficou com o primeiro lugar na categoria Inovação
e Sustentabilidade; e o prefeito
Glêdson Lima Bezerra, de Juazeiro do Norte, venceu na categoria Sala do Empreendedor.
O presidente do CDE e da FIEC,
Ricardo Cavalcante abriu o
evento ressaltando a importância de os municípios implantarem políticas públicas para os
pequenos negócios. “É muito
importante investir nos peque-

nos negócios, porque eles têm
um potencial de dar um retorno
mais rápido no que se refere a
geração de emprego e renda””.
Para o superintendente do Sebrae/CE, Joaquim Cartaxo, o
grande número de projetos inscritos no prêmio é uma prova do
compromisso dos gestores participantes com o desenvolvimento
econômico de seus municípios.
“Esta edição do prêmio registrou
um recorde de participação no
estado e todos os prefeitos inscritos colocaram os pequenos
negócios como uma das prioridades de suas gestões. Isso é
estratégico para o fortalecimento
da economia destes municípios.
Encerrando a solenidade, a governadora Izolda Cela destacou o
papel do Sebrae no apoio aos pequenos negócios e parabenizou
aos gestores participantes, em especial aos premiados nas oito categorias. “É muito bom ver os gestores cearenses serem reconhecidos
pelas boas práticas e esta premiação é um incentivo à mais para a
continuidade destas ações”.
Sobre o prêmio
Criado em 2001, o Prêmio Sebrae
Prefeito Empreendedor (PSPE) já
realizou anteriormente um total
de 10 edições, contando com a
participação de cerca de 10 mil
inscritos, com 918 projetos vencedores estaduais e 94 projetos
vencedores nacionais. Foram
mais de 600 municípios premiados em todo o Brasil.
A premiação chegou à sua XI edição destacando o papel dos gestores públicos comprometidos
com o desenvolvimento socioeconômico dos seus municípios, a
partir de projetos e ações que estimulam a formalização, o crescimento e a competitividade dos
pequenos negócios.
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Vencedores da XI Edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor
Categoria Cidade Empreendedora Região Nordeste
1º Lugar - Prefeito Ivo Ferreira Gomes/Sobral
2º Lugar - Prefeito Cirilo Antônio Pimenta Lima /Quixeramobim e
Prefeita Patrícia Pequeno Gomes Costa de Aguiar/Tauá
3º Lugar - Prefeito Sávio Gurgel Nogueira/Russas
Categoria Compras Governamentais
1º Lugar - Prefeito Antonio Joaquim Gonçalves de Oliveira/Quixeré
2º Lugar - Prefeito Joacy Alves dos Santos Junior/Jaguaribara
3º Lugar - Prefeito João Batista Diniz/Cedro
Categoria Desburocratização
1º Lugar - Prefeito Sávio Gurgel Nogueira /Russas
2º Lugar - Prefeita Maria Elizabeth Magalhães/Camocim
Categoria Empreendedorismo na Escola
1º Lugar - Prefeito Matheus Pereira Mendes/Pedra Branca
2º Lugar - Prefeito Guilherme Sampaio Saraiva /Barbalha
Categoria Governança Regional e Cooperação Intermunicipal
1º Lugar - Prefeito Antonio Maurício Pinheiro Jucá /Senador Pompeu
2º Lugar - Prefeito Acilon Gonçalves Pinto Junior/Eusébio
3º Lugar - Prefeito Francisco Elmo Bezerra Monte /Varjota
Categoria Inovação e Sustentabilidade
1º Lugar - Prefeito Herberlh Freitas Reis Cavalcante Mota /Baturité
2º Lugar - Prefeito Roger Neves Aguiar/Marco
3º Lugar - Prefeito José Edsonriva Souza Cunha/Jucás
Categoria Marketing Territorial e Setores Econômicos
1º Lugar - Prefeito Adail Machado Castro/Guaraciaba do Norte
2º Lugar - Prefeito Cirilo Antonio Pimenta Lima/Quixeramobim
3º Lugar - Prefeito Luiz Alan Pinheiro Macedo /Milhã
Categoria Sala do Empreendedor
1º Lugar - Prefeito Glêdson Lima Bezerra/Juazeiro do Norte
2º Lugar - Prefeito José Maria de Oliveira Lucena /Limoeiro do Norte
3º Lugar - Prefeito Luiz Menezes de Lima/ Tianguá

Habilitação

Um mês de reflexões
O Brasil, aos poucos, está reduzindo os números
trágicos de acidentes e mortes. Mas há muito
o que fazer e desde 2014 o movimento Maio
Amarelo procura ajudar esse esforço

E

m 2020, no Brasil, morreram
5.291 pessoas no trânsito,
segundo a Agência Brasil,
órgão oficial de divulgação do Governo Federal. Esse número colocou o País, naquele ano, na quarta posição em relação aos países
listados no ranking do Road Safety Annual Report 2022, documento produzido pelo The International Transport Forum, entidade
que reúne 63 nações membros.
Ficamos atrás apenas de Estados
Unidos (38.680), México (13.398) e
Colômbia (5.447). Já no ano passado, o resultado foi um pouco
mais trágico: perdemos 5.381 vidas nas ruas e estradas do País.
Essa situação preocupante é uma
das várias justificativas para a importância do Maio Amarelo, movimento criado com o objetivo de
chamar a atenção da sociedade
(poder público, população e iniciativa privada) sobre o caos do
nosso trânsito. É bem verdade que
estamos evoluindo. Ainda segun-
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do a Agência Brasil, a Polícia Rodoviária Federal começou a fazer
um anuário sobre os acidentes de
trânsito em 2007, e naquele ano
foram registradas 6.742 mortes.
Houve queda, portanto, mas a
quarta posição mundial e o crescimento de 2021, em relação a 2020,
mostra que há muito a ser feito.
Para registrar a passagem do
Maio Amarelo, várias iniciativas
diferentes foram realizadas dentro da temática de cuidado com
o trânsito. Por parte dos órgãos
públicos envolvidos com o tema,
as ações foram principalmente
educativas. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará
(CBMCE), entidade diretamente
envolvida com várias ocorrências no trânsito, ofereceu para os
condutores de veículos serviços
na área de saúde como orientações de postura, verificação da
pressão arterial e da glicemia e
exercícios para aumentar e melhorar a capacidade respiratória

e a capacidade de execução das
atividades diárias.
Já o Departamento Estadual de
Trânsito do Ceará (Detran) investiu principalmente em ações
educativas. Foram realizados
workshops e ciclo de palestras
em vários locais do Estado. E as
mais interessantes foram o uso
de óculos virtuais que simulam
efeitos de embriaguez, com o objetivo de conscientizar motoristas
e futuros condutores sobre os
riscos de conduzir veículos sob
efeito de substâncias entorpecentes, e uma minitemporada do
game “Trânsito Legal”.
Direcionado principalmente ao
público jovem, mais identificado
com jogos eletrônicos, o recurso
busca dar instruções sobre as leis
de trânsito de uma forma lúdica,
divertida e interativa. O recurso,
disponível para dispositivos móveis nas plataformas Android e
iOS, traz personagens e veículos
(carros, motocicletas e bicicletas)
em um circuito com sinalizações,
ciclofaixas e espaços para circulação de pedestres.
A Prefeitura de Fortaleza seguiu
a mesma linha e realizou ações
educativas e de fiscalização preventiva para conscientizar a população sobre o alto índice de mortes
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e lesões no trânsito. Foi lançado o
Plano Municipal de Segurança no
Trânsito que tem como objetivo
reduzir pela metade, nos próximos 10 anos, a taxa de óbitos.
A programação também incluiu
cursos de pilotagem segura
para motociclistas e ciclistas, e
o AMC nos Bares, que consistiu
em abordagens em restaurantes
alertando para os riscos de beber e dirigir, e o projeto AMC nas
Escolas, com jogos de tabuleiro e
teatro de fantoches para reforçar
nos estudantes a importância dos
direitos e deveres no trânsito.
Outro acontecimento que merece
destaque é a implantação da segunda maior faixa de pedestres de
Fortaleza. Localizada na avenida
Beira-Mar, em frente ao espigão
da avenida Desembargador Moreira, ela tem 22 metros de extensão.
Outra iniciativa importante veio
da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e
Similares (Abraciclo), que assinou
um termo de parceria com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), em apoio ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões
no Trânsito (Pnatrans), do Governo
Federal. Ele prevê ações voltadas
para a redução de 50% no número
de mortes e lesões no trânsito em
10 anos. A Abraciclo também fez
postagens, nas suas redes sociais,
sobre o Maio Amarelo de 2022.
O movimento Maio Amarelo nasceu em 2014. A escolha do mês
se deu pela decretação, realizada pela Organização das Nações
Unidas (ONU), da Década de Ação
para Segurança no Trânsito em
11 de maio de 2011. A cor amarela é uma referência a seu uso
como advertência, no trânsito
(nos semáforos, por exemplo, o
amarelo significa “atenção”).

Chevrolet Equinox

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

o mercado brasileiro, pode-se dizer que a Chevrolet tem ótimo desempenho nos compactos, com o Ônix
na segunda posição entre os
carros mais vendidos do Brasil,
e boa performance nos SUVs de
entrada, com a quarta posição
do Tracker. A expectativa, agora,
é no segmento chamado “SUV
premium”, com o novo Equinox.
Segundo a montadora, o modelo teve alterações no design,
ganhou mais tecnologia e traz a
nova versão RS, com acabamento mais esportivo.
São duas configurações: a RS, já
citada, e a Premier com tração
integral AWD. Ambas são equipadas com os seguintes itens de
série: alerta de colisão frontal
com detecção de pedestre e frenagem autônoma de emergência,
alerta de ponto cego com sensor
de aproximação repentina, alerta

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

tem como diferenciais itens de
tecnologia e conforto: sistema
de áudio da marca Bose, bancos
elétricos com duas memórias,
apliques decorativos no painel e
portas dianteiras em LED, partida do motor por controle remoto
para pré-climatizar a cabine, assistente semiautônomo de estacionamento e abertura elétrica
da tampa do porta-malas com
sensor de movimento.
Falando de mais componentes
tecnológicos, as duas versões do
Equinox trazem o sistema OnStar para serviços de emergência
e segurança, a nova geração do
aplicativo myChevrolet App para
comandar funções do carro à distância, o recurso OTA (over the
air) para atualizações remotas de
sistemas eletrônicos do veículo e
o sistema multimídia MyLink com
quatro novos recursos: projeção
do Android Auto e Apple Car Play
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sem a necessidade de cabo, wi-fi
nativo, Spotify e Alexa.
Começando pelo wi-fi, ele permite conectar simultaneamente
até sete aparelhos. O serviço de
streaming Spotify é baixado diretamente no MyLink. Segundo
a Chevrolet, isso faz com que o
usuário não precise usar o plano de dados do smartphone, por
exemplo, para acessar músicas
e podcasts. A incorporação da
Alexa é mais uma novidade que
estreia com o Equinox. “O usuário
pode pedir para a Alexa tocar músicas, fazer consultas diversas,
obter direções, adicionar itens à
sua lista de compras e controlar
dispositivos de smart home apenas com a voz”, dia a montadora.
Por fim, o aplicativo myChevrolet para smartphone e smartwatch permite comandar funções do
carro a distância, fazer diagnósticos remotos, consultas técnicas
e agendar serviços na rede autorizada. Entre as funções possíveis
estão comandos remotos (ligar e
desligar o motor para pré-climatização da cabine, travar e destravar
as portas, acionar luzes e buzina)
e obter a localização do veículo (informação que pode ser compartilhada com outras pessoas).
O Equinox é equipado com motor 1.5
turbo com injeção direta de gasolina
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e transmissão automática com opção de troca manual de marchas.
São 172 cavalos e 27,8 kgfm de força. No caso da versão RS, a aceleração de 0 a 100 km/h pode ser feita
em 9,2 segundos. Sobre o consumo,
a Chevrolet diz que o modelo faz,
com gasolina, 11,5 km/l na estrada
e 9,3 km/l na cidade.
A tração AWD, disponível no Equinox Premier, pode variar o envio
de torque para cada uma das
rodas, de acordo com a necessidade, para maior aderência do
veículo. O condutor tem a opção
de desabilitar o recurso, mesmo
com o carro em movimento, e
trafegar apenas com tração nas
rodas dianteiras. Caso o sistema
identifique alguma situação de
risco, aparece uma mensagem
no painel aconselhando o condu-

tor a reativar a tração integral.
Infelizmente a Chevrolet não divulgou, até o fechamento desta
edição de Auto Revista Ceará,
uma informação básica e importante: os preços do novo Equinox
(o motivo pelo qual as montadoras fazem isso, algumas vezes, é um mistério). De qualquer
forma, os veículos que disputam
mercado com o modelo estão na
faixa entre R$ 170 mil e R$ 200
mil. Como o mercado brasileiro
tem uma concorrência na qual
os carros do mesmo segmento
têm diferenças mínimas no preço, é de se esperar que o SUV fique nessa faixa.

Kwid E-Tech

O EL É T R
I

”
EL

“ACESSÍV
O
C

Modelo compacto
vai começar a ser
fornecido em agosto
próximo e se apresenta
como um dos carros
elétricos mais
“baratos” do Brasil
30 - Auto Revista Ceará
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ara se expandir em um país
complicado como o Brasil,
a eletrificação automotiva
precisa sair dos modelos SUVs,
destinados a um público com
maior poder aquisitivo, e ir até
a classe média e à classe média
baixa, que compram seus carros com muito sacrifício e geralmente precisam apelar para
o mercado de usados, porque
o preço de um zero quilômetro
para elas é inviável. Além disso,
os carros precisariam ser robustos e de fácil manutenção.
O Kwid, compacto da Renault, foi
o escolhido pela empresa para
levar uma proposta ousada: oferecer um produto para que, nas
palavras da montadora, “mais
consumidores brasileiros tenham
acesso a um veículo 100% elétrico”. O modelo, vale ressaltar, tem

uma marca forte no mercado. As
versões com motor a combustão
o colocam hoje na segunda colocação entre os mais vendidos do
segmento de carros de entrada
(fica atrás apenas do Fiat Mobi).
A Renault frisa, no seu material
de divulgação sobre o Kwid E-Tech (nome dado à versão elétrica), que o carro é mesmo feito
para facilitar a vida de quem não
tem muitos recursos para conviver com as limitações ainda
existentes na maioria dos carros elétricos. Um exemplo: boa
parte desses veículos usa conectores e carregadores especiais, não podendo ser ligados
em uma tomada comum. O Kwid
E-Tech já vem com um adaptador de série que permite essa ligação sem grandes problemas.
A motorização elétrica deixa o

carro um pouco mais ágil, comparando com o movido a combustão. Enquanto este último
acelera de 0 a 100 km por hora
em 13,1 segundos, o Kwid E-Tech faz o mesmo percurso em
cerca de 8 segundos. Mas é na
economia por km rodado que a
Renault destaca o seu compacto elétrico. Segundo ela, o custo de um quilômetro rodado do
Kwid E-Tech é de R$ 0,06. “Esse
mesmo quilômetro rodado custa
R$ 0,48 em um veículo térmico
equivalente”, diz a montadora.
A questão, no entanto, é que um
Kwid elétrico custa aproximadamente R$ 150 mil. Já o seu “irmão” movido a gasolina ou etanol
tem preço máximo perto de R$
70 mil. É certo que carros elétricos dão menos manutenção e a
economia é grande, comparando
com o gasto de combustível. Mas
pela diferença grande de valor
entre os dois, ainda é uma conta
difícil de fazer.
A autonomia do Kwid E-Tech é
de até 298 quilômetros no uso
urbano, dependendo do uso.
“Valor mais que suficiente para
a jornada diária média nas gran-
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des cidades”, lembra a Renault,
com razão. Mas fica a pergunta:
será que vale a pena comprar
um carro de 150 mil reais para
rodar sem grandes preocupações apenas na cidade?
De qualquer jeito, não é impossível viajar com o carrinho. A
bateria obtem carga total em
aproximadamente 13 horas em
uma tomada comum. Isso significa que o condutor poderia rodar
seus quase 300 km na estrada,
ao longo de um dia, parar o carro
em um hotel e deixa-lo carregando a noite toda para depois

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

Carro dos sonhos

Audi urbansphere concept
Videoconferências, sessões de relaxamento e meditação e
reuniões de negócio durante os deslocamentos. Esse é o futuro
que o modelo, elétrico e com tecnologia autônoma, promete

U

m supercarro projetado
para um super mercado.
Assim pode ser definido o
Audi urbansphere, modelo elétrico e autônomo pensado para as
megacidades com tráfego intenso da China, país com mais de 2
bilhões de habitantes. Segundo
a fábrica, ele “oferece o maior
espaço interno de qualquer Audi
até hoje” e é resultado do trabalho conjunto dos seus estúdios de
projeto em Beijing e Ingolstadt
(Alemanha). A ideia foi fazer um
automóvel espaçoso o suficiente
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para atuar “como uma sala de
estar sobre rodas e um escritório móvel, servindo como terceiro espaço habitacional durante o
tempo gasto no trânsito”.
O urbansphere faz parte de um
projeto maior, com mais dois
modelos: skysphere e grandsphere. “São os três veículos
conceito que a Audi desenvolveu
para exibir sua visão para o mundo de amanhã da mobilidade
premium”, diz a empresa. Com
5,51 metros de comprimento,
2,01 metros de largura, 1,78 me-

tro de altura e entre-eixos de 3,4
metros, ele é o maior dos três.
Para reforçar a ideia de uma “sala
de estar sobre rodas”, as portas
do Audi urbansphere concept são
de abertura ao contrário na frente
e na traseira, dispensando a carroceria da coluna B (aquela coluna de metal entre as duas portas
que existe em carros comuns). Os
bancos giram para fora e um tapete vermelho de luz é projetado
sobre o piso, próximo ao veículo.
Segundo a Audi, isso “transforma
o simples ato de entrar no carro

em uma experiência de conforto”.
São quatro bancos individuais em
duas fileiras que oferecem uma
ampla gama de opções de ajuste. Nos modos Relax e Entertain,
o encosto pode ser inclinado até
60 graus enquanto as pernas
continuam esticadas. Os bancos, giratórios, permitem que os
passageiros, durante uma conversa, fiquem face a face. Por
outro lado, pessoas que preferirem algum isolamento podem
ocultar sua área de cabeça da
pessoa sentada ao lado usando
uma tela de privacidade montada atrás do apoio para cabeça.
Além disso, cada banco tem sua
própria zona sonora com alto-falantes individualizados.
Mas se os passageiros da fila de
trás quiserem usar juntos o sistema de entretenimento do carro,
uma tela OLED transparente de
tamanho grande gira verticalmente e se posiciona entre as fileiras de bancos. Essa tela ocupa
a largura total do interior e permite participar de uma videoconferência ou assistir a um vídeo.
Como é transparente, quando ela
está desligada não atrapalha a
visão, seja estando entre as fileiras e bancos ou no teto. Por fim,
o volante, os pedais e o painel de

instrumentos do carro podem ficar ocultos durante a condução
autônoma - um dos recursos de
tecnologia disponíveis.
Para se ter ideia do nível de requinte, um sistema de detecção
de estresse escaneia o rosto e
analisa a voz para determinar
como os passageiros estão se
sentindo. Ele oferece sugestões
personalizadas para relaxar
como, por exemplo, um aplicativo de meditação que pode ser
usado através da tela pessoal e
da área particular de som nos
apoios para cabeça.
Quando o veículo é ligado, vários
displays são distribuídos em toda
a extensão do interior, exibindo as
informações de viagem em alta
resolução. Uma barra de sensores debaixo das superfícies de
projeção permite mudança do
conteúdo – por exemplo, para
música ou navegação - e mostra
as funções e aplicativos que estejam ativos. Outro recurso do Audi
urbansphere concept é que ele se
ajusta ao usuário e aprende suas
preferências e funções usadas
frequentemente. Com base nisso,
pode dar sugestões personalizadas sobre as opções de conforto.
Os dois motores elétricos (um em
cada eixo) do Audi urbansphere

concept são capazes de entregar uma potência total de 295 kW
(quase 400 cavalos) e um torque
de 690 Nm. Como legítimo Audi, o
modelo é equipado com sistema
de tração 4x4 permanente, que
distribui a força para as rodas
eletronicamente de acordo com a
demanda. O motor no eixo dianteiro pode ser desativado para reduzir o consumo de energia.
Um dos grandes desafios para
carros elétricos, o tempo de carga da bateria, no caso do veículo
da Audi, representa uma significativa evolução. São necessários
só dez minutos para carregar em
nível suficiente para conduzir o
veículo por mais de 300 km. E em
25 minutos com o carro ligado na
tomada, o motorista vai ter uma
autonomia de até 750 km.
Apesar de não fazer a menor diferença para a maioria dos mortais, já que os modelos da seção
Carro dos Sonhos têm preços na
estratosfera, Auto Revista Ceará costuma colocar quanto eles
custam. No caso do urbansphere, no entanto, como se trata de
um conceito, não há valor estipulado para ele. Mas certamente,
com todos os seus recursos, o
carro custaria mais que um top
de linha como o e-tron, que no
Brasil é vendido por mais de 600
mil reais. Não seria exagero dizer que por aqui o urbansphere,
se estivesse disponível nas concessionárias, com certeza iria
passar de R$ 1 milhão.
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Componente

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

G

asolina a um preço absurdo, etanol acompanhando o
disparate. O que fazer para
driblar os vários aumentos nos
combustíveis mais usados pelos proprietários de automóveis
do Brasil? Bem, há muito tempo
motoristas têm recorrido ao Gás
Natural Veicular (GNV) para sair
do sufoco e tentar economizar.
Especialmente para motoristas
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profissionais, que passam o dia
rodando, o GNV é uma alternativa
sempre considerada.
Mas será que o investimento
em um kit que consegue adaptar o carro para rodar com esse
terceiro combustível realmente
compensa? Para descobrir, Auto
Revista Ceará fez uma pesquisa
em três oficinas instaladoras do
equipamento. E a primeira certe-

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

responsáveis pela venda do kit,
o carro consegue rodar 150 km
com o cilindro cheio - 10 km por
metro cúbico. Já na estrada, ele
chega a 180 km de autonomia.
De posse dessas informações,
fomos fazer um comparativo com
os custos de gasolina. É preciso lembrar que o GNV também
é um gás derivado do petróleo,
logo também está passando por
sucessivos aumentos de preços.
O valor médio para o m3 de GNV,
que encontramos no site da Agência Nacional de Petróleo (ANP),
foi de R$ 5,77. Já o da gasolina,
também segundo o levantamento
da ANP, estava em R$ 7,41.
Considerando um carro 1.0 fazendo cerca de 10 km por litro
de gasolina em trechos urbanos,
se o motorista rodar 30 km por
dia, no fim do mês vai chegar a
aproximadamente 900 km - ou
seja, um gasto de 90 litros. O custo para ele, nesse caso, seria de
cerca de 666 reais. Já rodando os
mesmos 900 km com GNV, com
consumo de 10 km por metro cúbico, como vimos anteriormente,
ele gastaria 90 m3 ao longo de
um mês. Multiplicando pelo valor
médio do combustível, daria R$
519,30. Comparando as duas al-
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ternativas, com o GNV o motorista economizaria, mensalmente,
pouco mais de R$ 145,00.
Considerando que ele gastou 6
mil reais para instalar o kit, seriam precisos 41 meses para o investimento se pagar e a economia
real começar a fazer diferença no
bolso. Ou seja, um motorista que
roda essa quilometragem de 900
km por mês teria de esperar quase 3 anos e meio para poder dizer
que estava realmente economizando. Mas vale ressaltar que os
preços dos combustíveis seguem
variando muito e nada garante
que a proporção de valores entre
gasolina e GNV seria a mesma ao
longo de todo o período.
Já considerando um motorista
profissional, seja de táxi ou de algum aplicativo como Uber ou 99
Pop, a média de quilômetros rodados mensalmente pode chegar
fácil ao quádruplo da registrada
por um motorista comum. Considerando nossos valores descritos
anteriormente, chegaríamos a
uma média de 120 km diários e
3.600 km por mês. Fazendo novamente os cálculos e considerando os mesmos números de consumo (10 km por litro de gasolina

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

Legislação

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

A

despeito do que acontece
em vários países, ter um
carro, no Brasil, significa
se envolver em um emaranhado
de burocracia e custos altos. Um
dos exemplos disso é que os modelos mais “baratos” do mercado,
hoje, estão no patamar de 70 mil
reais. Mas esse calvário começa bem antes, já no processo de
conseguir a carteira de habilitação. Auto Revista Ceará fez uma
consulta em relação ao conjunto
de gastos para obter o documento, considerando as taxas do Detran e as de autoescola, e o valor
total que apuramos não sai por
menos de 2.400 reais (quase dois
salários mínimos), em média.
Desde a resolução 789, publicada
em junho de 2020 pelo Conselho
Nacional de Trânsito (Contran),
os candidatos a motorista são
obrigados a cumprir uma carga
de 45 horas de aula teórica e 20
horas de aulas práticas, tornando
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o gasto com autoescola a maior
despesa do processo. O custo,
que já era proibitivo para muitas pessoas (desde 2009 existe
um artifício chamado Carteira
Popular, na qual os valores são
subsidiados com recursos públi-

cos para pessoas de baixo poder
aquisitivo que precisam do documento), só piorou a situação.
Apenas para efeito de comparação, fomos procurar informações
sobre a aquisição da carteira de
motorista nos Estados Unidos,

país com a maior frota do mundo e onde a cultura de ter um
automóvel é bastante arraigada
na população. O resultado que
encontramos mostra uma considerável disparidade com o que
somos obrigados a encarar por
aqui.
Como lá o conceito de federação
é bem mais forte do que o nosso,
o país permite que cada estado
defina como vai conceder a primeira habilitação aos motoristas.
Em alguns deles, não há sequer
exigência sobre aulas teóricas ou
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práticas. Em outros (a maioria,
pelo que encontramos), a média
é de 30 horas de aulas teóricas e
8 de aulas práticas. Mas a grande diferença, que nos chamou a
atenção, foi no custo.
Uma autoescola do estado de
Connecticut, por exemplo, oferecia o pacote de 30 horas de aulas
teóricas e 8 de aulas práticas por
US$ 639. Já no estado de Nova
York, o departamento de trânsito
exige 5 horas de aulas teóricas
para os candidatos à habilitação
fazerem a prova. O preço do cur-

so é 49 dólares. Para quem não
sabe, o salário mínimo por lá é
de 1.100 dólares. Ou seja, o valor gasto para obter a carteira é
menor do que a renda mais baixa
mensal dos trabalhadores.
Em relação às taxas cobradas
pelos departamentos estaduais
de trânsito, também chamou a
atenção a grande diferença. Por
lá, os custos - que variam para
cada unidade de federação - não
passam de 100 dólares na grande maioria. Por aqui, embora
as taxas dos Detrans não sejam
absurdas, estão em um patamar
quatro vezes maior.
Contra o custo altíssimo da nossa
carteira de habilitação foi elaborado um projeto de lei de autoria
da senadora Kátia Abreu (Partido
Progressista/Tocantins). Ele propõe o fim da obrigação de frequência em autoescolas para a
realização dos exames práticos e
teóricos como condição para obtenção da CNH. No lugar desses
cursos, o projeto prevê o credenciamento para a atividade de instrutores independentes, que estariam habilitados para preparar
os futuros motoristas.
A iniciativa de revogar determinações da legislação de trânsito que
trazem custos considerados abusivos ou desnecessários para os
motoristas lembra uma situação
que aconteceu em 1999. Naquele
ano, o Contran publicou resolução determinando a obrigatoriedade de um certo “kit médico”
em todos os veículos, fazendo a
fortuna de algumas empresas
que passaram a vender o acessório. No mesmo ano, a Câmara
dos Deputados revogou a medida.
A única coisa que não aconteceu,
obviamente, foi a devolução do dinheiro a quem tinha comprado o
tal kit, que passou a ser inútil, com
o fim da obrigatoriedade.

Que venha a 17ª Autop!!!
Feira de autopeças, que deve receber cerca de 40 mil visitantes em
sua primeira edição presencial após a pandemia, promete ser um
sucesso em termos de negócios realizados

O

setor de reposição estava
ansioso pelo retorno dos
encontros presenciais. Mais
do que qualquer outro da economia, ele, em especial, é um ambiente de contatos, onde é importante abraçar, apertar as mãos
para fazer parcerias e olhar nos
olhos na hora de vender e comprar. Nós pudemos perceber que
havia essa carência, causada pela
pandemia, na feira Autopar, realizada em maio, em Curitiba, já livre das restrições. O evento teve
grande número de expositores
e visitantes, todos com grandes
expectativas e querendo saber
como seria a reação do mercado.
O resultado só comprova nossa
tese, a feira foi um sucesso e deu
grande incentivo para o próximo
grande encontro do setor, que
será a 17º edição da Autop, a ser
realizada em Fortaleza entre os
dias 17 e 20 de agosto. Feira exclusiva para os profissionais do setor
automotivo e com participação de
um público qualificado, a Autop já
tem uma tradição de excepcionais
resultados para os expositores e
de bom retorno nos negócios.
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Por ser a única feira do setor a ser
realizada por uma entidade (o Sistema Assopeças Sincopeças Assomotos do Ceará - SSA), a Autop
tem do setor de reposição do Estado um grande comprometimento.
Além disso, os distribuidores (tanto
regionais quanto nacionais), embora não participem como expositores, contribuem de forma fundamental, viabilizando a presença
das fábricas para que elas divulguem e fortaleçam suas marcas e
alavanquem seus resultados.
A Autop deste ano, que escolheu
o tema “Motores aquecidos”,
tem como objetivo, além do fortalecimento de negócios e relacionamentos, levar muitas informações técnicas e de gestão,
capacitação e tecnologia tanto
para os visitantes quanto para os
expositores. Em tempos de fim de
restrições ao lazer, ela tem como
um dos diferenciais a realização
em Fortaleza, capital cearense
que é conhecida pelo clima contagiante com suas praias, muito
entretenimento e gente acolhedora e bem-humorada.
Outro destaque é o local onde a

feira será realizada. O Centro de
Eventos do Ceará é considerado
o mais moderno espaço do gênero na América Latina e o segundo
maior do Brasil. São mais de 150
mil m² de área total, com 36 salas
integradas e 3.200 vagas de estacionamento. Seus espaços possuem climatização e acessibilidade
com rampas, elevadores, escadas
rolantes e pisos táteis, garantindo
livre trânsito a todas as pessoas.
Auto Revista Ceará terá um espaço
diferenciado na Autop. Através de
uma parceria com o Senai Ceará,
iremos levar professores da entidade que darão aulas e palestras
sobre temas como diagnóstico de
motores, ar condicionado, motocicletas e motores a diesel. Outra
atração no estande será a realização de palestras e ações com Tales Domingues, influencer criador
do site Doutor Carro. Além disso,
junto com as fábricas Bastos Juntas, IRB e Tecfil, Auto Revista Ceará
terá uma área em homenagem a
Franklin Felício, gerente de compras da Bezerra Oliveira falecido
em 2021 que foi sempre um apoiador especial da Autop.

Sobre a Autop

A

primeira Autop foi realizada
em 1981 pela Assopeças Ceará
quando o presidente da entidade
era Eudes Catunda. A principal finalidade do evento era desenvolver
o setor de reposição (que estava
em seu início de atividades comerciais mais intensivas) tanto no Ceará quanto em regiões próximas.
A feira teve um grande impulso
durante os anos 2000, na gestão de Ranieri Leitão à frente do
Sistema Sincopeças Assopeças
(SSA). Mesmo sendo realizada
no antigo Centro de Eventos, um
local com grandes limitações de
infraestrutura, ela conseguiu ganhar destaque nacional.
Após uma breve interrupção nos
anos de 2010 e 2012 devido a desativação do antigo Centro de Eventos, a Autop retornou grandiosa em
2014, já no novo pavilhão, um dos
melhores da América Latina. O retorno trouxe resultados muito acima das expectativas e o evento se
consolidou nos anos de 2016 e 2018.
Devido à pandemia de coronavírus,
a Autop foi novamente interrompida

em 2020. Agora, em 2022, marca o
retorno da feira, em edição organizada pela equipe do SSA sob a coordenação de Juliana Sá.
Com a população vacinada, os números da pandemia sob controle
e a autorização das agências reguladoras do Ceará a 17ª edição
será finalmente realizada - vale
ressaltar que com todas as medidas e cuidados exigidos diante
do momento pós-pandemia que
ainda vivemos.
Saiba mais sobre SSA-CE,
realizador da Autop
O Sistema Sincopeças Assopeças Assomotos é a entidade
representativa do setor automotivo do Ceará. É composto
pelo Sincopeças (Sindicato do
Comércio de Peças para Veículos Automotores, Ciclomotores
e Refrigeração do Estado do
Ceará), a Assopeças (Associação da Indústria e Comércio
de Veículos, Peças e Serviços)
e a Assomotos (Associação de
Fabricantes, Prestadores de

Serviços, Distribuidores, Revendedores de Peças e Motocicletas do Nordeste).
Há aproximadamente 30 anos o
SSA trabalha para defender e garantir os interesses das mais de
5 mil empresas que atuam nas
áreas de autopeças, motopeças,
acessórios, refrigeração, retífica
de motores, serviços e demais
vertentes da reparação automotiva. Uma referência nacional, em
se tratando de entidades de classe, e com grande força política
junto aos governos municipais e
estadual, o SSA foca sua atuação
na qualificação dos profissionais
da área por meio da promoção
de cursos, palestras, oficinas,
workshops e seminários.
Diante de um mercado tão competitivo, inovador e em constante
crescimento, o SSA acredita que
o estímulo à formação e ao fortalecimento de redes associativas
e à realização de feiras de negócios, como a Autop e eventos regionais, animam a cadeia produtiva do setor.
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Depoimentos
Realizar e organizar a Autop sempre foi para mim um projeto de vida. Ela representa um sonho, uma realização não só profissional, mas acima de tudo pessoal. A Autop simboliza o desenvolvimento, o sucesso e a certeza de que servir a
esse mercado é exatamente o que mais me move. O trabalho é árduo, mas extremamente gratificante quando, no final do evento, vejo que o nosso mercado evoluiu, fomentou negócios,
proporcionou geração de conteúdo e qualificação, apresentou inovação e solidificou a grandiosa rede de
relacionamento que temos. Sou imensamente grato por poder participar desse projeto.
Ranieri Leitão, presidente do SSA-CE
Posso garantir que durante toda minha história no mercado de autopeças a Autop representou meu maior desafio: O de lançar-me definitivamente dentro do mercado, sendo a única
mulher do setor, e receber das mãos do governo do Estado (que havia inicialmente idealizado
a feira) o desafio de dar andamento e organizar o evento através da Assopeças Ceará. Sem
conhecimento da grande responsabilidade, aceitei. Contei com a experiência da Selma Cabral
(ex-Coditur) e da força de vontade de fazer acontecer do presidente na época, senhor Eudes
Catunda. Tenho orgulho de ter participado ativamente desta que hoje é uma das maiores feiras do Brasil.
Eneida Sá, Poli Service representação
No ano de 2022 podemos ressaltar a verdadeira retomada dos negócios pós pandemia e
com um sabor ainda mais especial, pois estamos proporcionando um grande momento
para nosso país e em especial para nosso estado: a realização de mais uma edição da Autop. Será literalmente uma aquecida nos motores das nossas empresas, com exposição
de grandes e importantes fábricas, treinamentos, visitantes de dentro e de fora do país
e muito mais a ser visto entre os dias 17 e 20 de agosto! Parabéns a toda a organização e aos envolvidos
nessa feira que sempre foi sucesso!
Claudia Bezerra, diretora da Bezerra Oliveira
A Autop é sempre um sucesso aqui no Ceará e tem grande importância para o setor,
pois traz ótimas oportunidades de negócios e contribui bastante para a retomada e o
aquecimento do mercado. Temos grande satisfação de sempre estarmos apoiando a
realização da feira. Sabemos a importância dessa parceria e quanto ela contribui para o
fortalecimento dos nossos negócios.
Leandro Machado, diretor da Padre Cícero
As transformações do mercado e a evolução na maneira de atualizar os profissionais do
nosso setor, colocou a Autop em um lugar de destaque no cenário nacional, uma referência
para o segmento de reposição automotiva. A feira irá agregar além de novidades tecnológicas que impulsionam o mercado, importantes e necessárias perspectivas de negócios.
Flávio Portela, Diretor da SK
A Autop 2022 será uma grande oportunidade para retomarmos os grandes eventos no
segmento de autopeças. Todas as grandes marcas estarão presentes no evento. Então
venham participar também!
César Garcia, diretor da Autofort
Para o Grupo Eletroparts a Autop é sinônimo de excelentes negócios e sempre
surpreende pelo volume e qualidade dos participantes e organização. É um
dos eventos mais importante e esperado do setor automotivo no Nordeste.
Humberto Silvério, diretor da Eletroparts

Fotos: Divulgação Fabrício Junqueira

Exposição

A volta do
saudosismo
Após dois anos,
exposição em
São Paulo voltou
a reunir os
apaixonados por
carros clássicos
de todo o Brasil
e contou com a
participação de
cearenses
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U

m dos maiores eventos de
veículos de colecionadores do Brasil, o 7º Encontro Brasileiro de Autos Antigos
(EBAA), finalmente aconteceu
depois de dois anos de interrupção por causa da pandemia da
Covid 19. A cidade de Águas de
Lindoia, no interior de São Paulo,
recebeu mais de 400 mil pessoas
durante os dias 20 e 24 de abril.
Foram cerca de 800 veículos expostos e, de acordo com os organizadores havia um pouco de
tudo: raridades, clássicos, modelos 100% originais, restaurados e até caminhões.

Evento com alcance nacional, o
EBAA recebeu caravanas e expedições de várias regiões. Destaque para a do Ceará, que participou pelo quarto ano seguido
(desconsiderando a interrupção
do evento em 2020 e 2021) e levou
nove modelos. De acordo com o
colecionador Arnóbio Tomaz, um
dos organizadores da expedição,
foram 3.270 km percorridos em
6 dias de viagem nos quais várias paradas aconteceram para
divertir tanto os colecionadores quanto o público que podia
acompanhar o cortejo de carros
pelas cidades visitadas.

“Viajamos só durante o dia e
aproveitamos para visitar lugares como as cidades históricas
de Minas Gerais”, afirma Arnóbio, ressaltando que foi montada uma infraestrutura de apoio
com um caminhão e mecânicos.
Mas nem foi preciso usar muito
esse apoio, de acordo com ele,
porque os modelos se comportaram bem na estrada. “Tivemos
problemas só em dois carros e
foram coisas simples”, afirmou.
Na programação da 7ª edição
do EBAA estavam incluídos o 2º
Grande Leilão de Veículos Antigos de Águas de Lindóia, competições como o “2º Em Busca
do Brilho Perfeito”, a “3ª Batalha
dos Construtores”, shows e uma
feira de peças, antiguidades e artigos para restauração.
A premiação aconteceu na noite

de sábado, dia 23, para os veículos que mais se destacaram
em suas respectivas categorias.
O colecionador Dante Forestieri
recebeu um troféu do EBAA por
mais de 40 anos dedicados aos
carros antigos. Ele chegou ao
evento em um belo clássico, um
Dodge Brother 1929.
A agremiação de destaque do
EBAA foi o Alfa Romeu Clube. Na
categoria Galaxie Clube, o vencedor foi João Caetano de Melo com
um Galaxie 500 1970. Na categoria distância percorrida. o troféu
foi para Norman Santos que veio
de Vitória, no Espírito Santo, em
um Ford 1932. Considerando ida
e volta, ele percorreu mais de 2
mil quilômetros com o modelo de
quase um século de existência.
Na Batalha dos Construtores

quem levou a melhor foi a equipe
Ogros Garage com o projeto Ford
F1 1951. Entre os veículos da categoria Tributo, destaque para o
Fusca Telesp, de Odil Porto. “No
Best in Show Nacional 2022”, o
vencedor foi Léo Steinbruch com
um Alfa Romeu Furia. Por fim,
nas categorias “Best in Show”
pré-guerra e pós-guerra, os vencedores foram um Ford Cord 810
de 1936, de Fernando Leibele, e
um Plymountth Superbird 1970,
de Juliano Gonçalves.
O encontro aconteceu em uma
área de quase 70 mil m² que contou com praça de alimentação
e 450 estandes com peças para
restauração, miniaturas colecionáveis, camisetas personalizadas, brinquedos e vários outros
objetos antigos.
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Competição

Fotos divulgação

UMA LENDA DO
AUTOMOBILISMO
NAS PISTAS

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

O

que chama mais a atenção em qualquer esporte? A competitividade, a
emoção de ficar sem saber, até bem perto do fim de um campeonato,
quem vai ser o vencedor. A Porsche, lendária marca alemã de carros de
alto desempenho, parece levar essa máxima bem a sério na Porsche GT3 Cup
Challenge Brasil, nome oficial da série de corridas que ela promove dentro
da categoria chamada Gran Turismo (modelos que combinam luxo, motor potente e design projetado para deixá-los com muita agilidade e estabilidade).
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Diferentemente de outras disputas de velocidade, a competição,
também chamada de Porsche
Cup, não tem várias equipes,
cada uma desenhando seu carro
de forma independente e apenas seguindo diretrizes gerais
definidas pelos organizadores.
Ela é estruturada através de
uma equipe única, a Dener Motorsport. Ela é responsável por
deixar todos os carros (cerca
de 50) prontos para as provas,
repará-los quando preciso e
auxiliar os pilotos nas etapas.

Os organizadores deixam claro
um dos motivos para essa escolha de apenas uma equipe: “O
maior objetivo do Porsche GT3
Cup Challenge Brasil é que os
pilotos disputem em condições
de igualdade”. Cada piloto tem
um engenheiro e um mecânico. Através da análise de dados,
o engenheiro assessora cada
competidor na pista, fazendo
um acompanhamento particular
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para ajudá-lo a encontrar a melhor configuração para o carro,
e fornece várias informações,
como tempos de voltas e quantidade restante de treino. O acerto básico é quase igual em todos
os carros: só é possível mudar o
ajuste da barra estabilizadora, a
inclinação da asa traseira e a calibragem dos pneus.
O carro pilotado pelos competidores é o Porsche 911 GT3 Cup
da geração 992 que, como o
nome já entrega, é baseado no
lendário 911 destinado ao mercado de automóveis de passeio.
Essa geração 992, que estreou na
temporada atual, substituiu a 991
e apresenta ainda mais desempenho que esta última. O modelo
tem motor com 510 cavalos de
potência (25 a mais que o anterior), passou por uma redução
de peso, ganhou rodas dianteiras
maiores, colocadas com o objetivo de proporcionar controle e
precisão maiores nas manobras,
e sua asa traseira foi remodelada
para aumentar a downforce (um
empuxo que “segura” mais o eixo
traseiro no chão, diminuindo o
risco de derrapagens).
Um detalhe interessante é que o
carro das competições não tem
carenagem, aquela “capa” que
outras categorias, como a Stock
Car, usam para substituir a carroceria metálica dos modelos para
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deixá-los mais leves. Ela é composta, em sua maior parte, de aço
galvanizado, tem portas, capô traseiro e pára-choque traseiros de
fibra de carbono e janelas laterais
e traseira em policarbonato. O resultado é um carro quase idêntico
ao encontrado nas ruas.
A Porsche Cup tem duas modalidades: a divisão profissional,
chamada de Carrera Cup, e a
Sprint Challenge. Essa última é
uma espécie de porta de entrada
para pilotos que estão começando e têm o objetivo de se profissionalizar. Ambas têm sub-campeonatos: a Sport e a Rookie.
São nove etapas ao longo do ano
(veja abaixo as já disputadas).
A competição começou a ser realizada no Brasil em 2005, com
12 carros em uma corrida no autódromo de Interlagos, em São
Paulo. Na segunda prova o número já tinha subido para 15. O
passo seguinte foi expandir a área
de atuação incluindo Curitiba. Em
2006, o total de carros participantes tinha subido para 24. Um ano
depois acontecia a inclusão dos
autódromos de Jacarepaguá, no
Rio de Janeiro, e Santa Cruz do
Sul, no Rio Grande do Sul.
Em 2008, o quarto ano de disputa, o Porsche GT3 Cup Challenge
passou por sua primeira evolução tecnológica com a chegada
da geração “997”, com motor de
3,6 litros e 420 cv (30 a mais que
os Cup “996” utilizados nos três
primeiros anos), com câmbio sequencial e freios sem ABS.
A internacionalização do campeonato começou em 2010, com a
realização de uma prova no autódromo de Buenos Aires, na Argentina. Nos anos seguintes foi
a vez da Europa: Portugal (Estoril em 2011 e 2012 e Algarve em
2012 e 2013) e Espanha (Barcelona em 2013). A temporada de

2011 marcou também a chegada
da geração 997 com motor de
450. A entrada da geração 991,
que durou até o ano passado, viria em 2014. Ao longo de toda a
sua história no Brasil, a Porsche
Cup passou a potência dos seus
carros de 390 cv para 510 cv (um
aumento de mais de 30%).

Temporada 2022
2 e 3 de abril
Autódromo Internacional
Ayrton Senna - Goiânia (GO)
23 e 24 de abril
Autódromo Velocitta - Mogi
Guaçu (SP)
11 e 12 de junho
Autódromo José Carlos Pace
- São Paulo (SP)

Recursos humanos
Izabel Bandeira
Psicóloga e coach
izabelband@hotmail.com

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

A

colaboração é algo que
nunca sairá de moda.
Desde os primórdios buscamos nas relações humanas
e sociais a contribuição de todos por todos. Dito isso, o que
podemos fazer, em um sistema
organizacional, para resgatar na
essência humana a capacidade
colaborativa? O primeiro passo
é fazer com que as pessoas desconstruam um pensamento bastante difundido, atualmente, de
que para “sobreviver, ocupar um
espaço e ter ‘sucesso”, é preciso
ter atitudes individualistas e perder a visão do coletivo.
Sabemos que a vida nos molda
desde cedo a sermos os melhores. Quando crianças, a meta
é ser o melhor da escola para
ocupar um espaço no quadro de
honra e com isso garantir, no futuro, uma vaga na universidade
para seguir lutando pelo próprio
espaço no mundo corporativo. Ou
seja, é tanta competição que ela
nos leva a perder a oportunidade
de somarmos e tornarmos a vida
mais leve e rica de relacionamentos saudáveis e resultados construídos coletivamente.
Nas organizações, cabe a elas
desenvolver a sua cultura de co-
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letividade com ações como as
que serão listadas a seguir:
• Engajar os colaboradores em
objetivos comuns nos quais
eles possam interagir e contribuir com seus conhecimentos
e habilidades;
• Ter líderes que saibam reconhecer e valorizar as pessoas
e o time;
• Oferecer espaço para que as
pessoas possam expressar
suas ideias e sentimentos, incentivando trocas e aprendizados em conjunto;
• Treinar e capacitar o time. A
educação corporativa é necessária para a constante evolução em todas as áreas;

• Criar espaços de convivência
onde as pessoas possam ter
momentos de descontração e
aliviar as tensões e o estresse do dia a dia. Podem ser
locais para cafés, conversas
informais e celebrações de
datas comemorativas e de
resultados;
• Desenvolver ações que contribuam para o autoconhecimento e a autoconsciência, pois a
partir daí o time da empresa
terá maturidade para respeitar
as diferenças e, consequentemente, irá conviver em um ambiente mais colaborativo e com
bem estar.
Até a próxima.
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magine, caro leitor, que você um dia precisou enfrentar um lugar com muita poeira, um ar bastante carregado. Mesmo que
não sofra de rinite alérgica, é bem provável
que você comece a espirrar - e isso é bom
sinal, porque é seu corpo protegendo os
pulmões da contaminação por um ar sujo
que não vai facilitar em nada o processo
de respiração. Bom, fizemos essa analogia
para explicar a importância de um componente essencial para a “saúde” do automóvel: o filtro de ar do motor.
Carros não espirram para rejeitar a entrada
de ar sujo, como nós fazemos, por isso é o filtro de ar que protege o motor das impurezas
que podem prejudicar o processo de queima
de oxigênio na câmara de combustão - essencial para produzir a energia que vai gerar o
movimento do veículo. Quanto mais impuro o
ar, pior vai ser o resultado da queima e, con-
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sequentemente, se tem um motor sem força e consumindo mais
combustível do que deveria.
Fazendo mais uma vez uma analogia com o corpo humano, você
pode reparar que a parte interna
do nosso nariz é repleta de pequenos cílios. Eles têm a função
de reter parte das impurezas do
ar que inalamos. O filtro de ar
do carro funciona de uma forma
que remete a essa mesma lógica. Ele é fabricado em formato de
sanfona, com diversas camadas
contendo papel e fibras. Esses
materiais formam uma barreira
que retém as impurezas do ar. E é
importante saber disso para lembrar que eles não têm capacidade
infinita de absorção. Vai chegar
um momento em que será preciso trocar o filtro, e é bom saber a
hora certa para fazer isso.
O primeiro sinal de desgaste do
filtro de ar é que a sujeira acumulada começa a ficar aparente, perceptível apenas com uma
pequena olhada no componente.
As camadas sobre as quais falamos, com papel e fibras, retêm
resíduos compostos por partículas que podem ser do tamanho
de 1 mícron, ou seja, a milésima
parte de um milímetro (só para
você ter uma ideia, um fio de cabelo tem, em média, 0,07 mm).
Por isso, mesmo em um ar aparentemente limpo, o filtro segue
trabalhando muito.
Se as camadas do filtro estiverem saturadas de sujeira, ele
vai passar a funcionar como um
bloqueador da passagem do ar.
Com isso, o motor vai precisar
“se esforçar” mais para funcionar, porque não vai ter oxigênio

na quantidade ideal para realizar a queima com o combustível. O resultado vai ser sentido
no acelerador, com menos potência, e no bolso, com o aumento do consumo.
Durante a troca de óleo do motor,
o frentista do posto ou qualquer
outro profissional que executar
o procedimento pode facilmente
aproveitar e verificar também o
estado do filtro de ar. Se o componente apresenta uma cor mais
escurecida e excesso de poeira,
fuligem ou outro tipo de impureza, vale a pena lembrar a última
vez que ele foi trocado (o ideal é
colocar, naquele adesivo que o
posto ou a oficina fornece para
colocar no para-brisa, a quilometragem do carro em cada troca). Associado ao tempo de uso
do filtro, outro fator importante
é se o carro vem apresentando
consumo acima do normal ou
perda de força.
Também é essencial ter em mente o tipo de terreno no qual o ve-

ículo trafega com frequência. Se
você roda muito em estrada de
terra, o tempo de vida do filtro de
ar certamente vai ser menor do
que o de um veículo que anda só
em asfalto, porque ele vai receber
impurezas com mais frequência.
Não há uma regra universal para
determinar a vida útil do filtro de
ar, porque, como dissemos, tudo
vai depender do uso que se faz do
veículo. Mas uma média poderia
ser a seguinte: a cada 5 mil quilômetros rodados em áreas com
estrada de terra e a cada 10 mil
quilômetros em áreas urbanas,
é aconselhável checar se o filtro
precisa ser trocado.
Por fim, lembramos que em um
carro compacto, um filtro de ar
para motor custa menos de 100
reais. E um tanque de gasolina,
em um modelo desse tipo, sai por
3 vezes esse valor (e esse gasto
não para de subir). Por isso, o
investimento nesse componente
vale a pena, para não desperdiçar
combustível nem dinheiro.
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Novo (quase) de novo
Pneus remoldados são a alternativa mais completa de comprar
um produto parecido com um novo. Mas é preciso muito critério,
na hora de escolher os que vão ser colocados no veículo

Q

ue ter um veículo no Brasil
é uma tarefa cada vez mais
desafiadora, por causa dos
custos crescentes, não é novidade para ninguém. E se é um
modelo da linha pesada, então,
a coisa fica ainda pior. Por isso,
onde é possível economizar,
sempre há alguém procurando
oportunidades. E um dos itens
nos quais foram procuradas alternativas cada vez mais diversas é o pneu. Também pudera:
se um pneu novo para carro de
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passeio custa a partir de 300 reais, um item para caminhão tem
preço 3 ou 4 vezes maior.
Se durante muito tempo os motoristas recorriam ao recauchutado ou ao recapado para evitar
a facada de comprar um novo,
agora existe a opção do remoldado. Para quem não sabe detalhes técnicos, há diferenças entre
cada um. Segundo o Inmetro que diante da demanda cada vez
maior estabeleceu critérios técnicos e um selo de qualidade para

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

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

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

Se durante muito tempo
os motoristas recorriam
ao recauchutado ou ao
recapado para evitar a
facada de comprar um
novo, agora existe a
opção do remoldado

dos com restos da indústria de
pneus, é possível que o proprietário de um veículo, ao comprar
mais de uma unidade, esteja
levando pneus com carcaças de
diferentes fábricas. Pode não ser
um problema grande, mas é fato
que cada produtor tem seus padrões de resistência e estabilidade e isso pode se refletir em um
comportamento diferente dos
pneus, principalmente em altas
velocidades. Portanto, se o negócio é economizar, mesmo com
os riscos, a dica é pesquisar bem
sobre o fabricante dos pneus remolds que vão ser comprados,
para checar a qualidade dos
seus produtos e evitar surpresas
desagradáveis.
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Andrea Câmara
Administradora de empresas, Gerente
Comercial da Eletroparts Distribuidora.
andreaccamara@gmail.com

O segredo para equipes
motivadas e comprometidas
Confira dicas importantes para garantir uma gestão
participativa e com altos índices de produtividade

S

eja na área de vendas, logística, administrativa ou operacional, o sonho de todo
gestor é ter uma equipe motivada
e comprometida, pois isso é sinônimo de produtividade e bons lucros.
Mas qual o segredo para fazer esse
sonho virar realidade? Vou dar, a
seguir, 8 dicas que sempre aplico
na minha gestão e nunca ficam
obsoletas. Elas funcionam na prática e geram bons resultados, independentemente do setor ou da
funcionalidade nos quais estejam
sendo enquadradas.
1a. dica - O líder tem de ser o
maior entusiasta, motivador e comunicador da equipe. Além disso,
precisa ter empatia, ser participativo e estabelecer conexão com
os membros. Ele também deve
fazer parte do time, acreditar no
sucesso de todos, ter expertise e
conhecimento e ser negociante e
estrategista para conduzir a equipe com maestria.
2a. dica - Escolha os melhores. Se
você quer um time vencedor, sele-

74 - Auto Revista Ceará

cione membros com características e habilidades que lhe levem
à vitória. Elimine imediatamente
aqueles que reclamam muito, que
não têm senso de cooperativismo
e são apáticos, negativos ou pessimistas. Esse tipo de colaborador
vai sugar suas energias, afundar
seu projeto e levar consigo toda
a equipe. Você pode até investir
e recuperar um colaborador desmotivado, mas desde que ele seja
um excelente funcionário.
3a. dica - Deixe claro qual o objetivo e a função de cada membro.
Estabeleça desafios tangíveis e
coopere participando e dando
ferramentas e conhecimento suficientes para que eles atinjam os
objetivos. Para isso, recompensas e uma remuneração motivadora são fundamentais.
4a. dica - Faça cada membro se
sentir importante e reconhecido. Abstraia o favoritismo e trate
todos com igualdade, pois cada
um tem o mesmo grau de importância. Mas tenha cuidado com o

momento e a dose certa de reconhecimento, pois excessos, nesse
aspecto, podem acabar estragando o desempenho do colaborador.
5a. dica - Conheça cada membro
da sua equipe (história de vida,
talentos e limitações, anseios e
sonhos, necessidades). Assim
fica mais fácil lidar com a personalidade de cada um e fazer todos
se apaixonarem pelo que fazem.
6a. dica - Envolva todos na formulação das estratégias, delegue funções, estabeleça metas e,
principalmente, escute a equipe e
ponha em prática as boas idéias,
parabenizando o autor. Faça,
também, com que todos se sintam como autores do processo.
7a. dica - Alinhe cada membro com
a missão e os valores da empresa.
8a. dica - Comemore desde os pequenos aos grandes bons resultados.
Asseguro que para um ambiente agradável, leve e saudável
e no qual o gestor coloque em
prática todas as dicas acima, o
resultado é certo.

Scooter Yamaha

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

D

irecionado a um público jovem (ou em alguns casos,
nem tanto) que é fã da série de filmes Star Wars, o scooter XMAX Darth Vader é inspirado no vilão de mesmo nome que
dispensa apresentações. O modelo se junta a outros dois que
também são fruto da parceria
entre a Yamaha e a franquia dos
filmes: o NMAX Aliança Rebelde
e o NMAX Império Galático.
O XMAX Darth Vader vem na cor
preta, bem ao estilo do famoso vilão, e traz grafismos como o selo
comemorativo da Edição Especial, o logotipo da série Star Wars,
uma alusão ao painel que fica no
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peito do Darth Vader e uma faixa
na parte inferior inspirada no emblemático sabre de luz que fascina 10 entre 10 fãs do universo de
Luke Skywalker e seus amigos.
Há, também, uma similaridade
do design frontal do XMAX com a
máscara do Darth Vader.
Um detalhe curioso é que essa
parceria entre Yamaha e a franquia Star Wars, iniciada no meio
do ano passado, é uma exclusividade para o mercado brasileiro. Fizemos uma busca e encontramos até sites internacionais
lamentando que os modelos da
série especial não foram disponibilizados em outros países -

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

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

dor de combustível, temperatura
do motor, hodômetro total e parcial, consumo instantâneo, autonomia, nível de carga da bateria,
velocidade média, temperatura
ambiente, relógio, indicador de
troca da correia do CVT, indicador
de troca do óleo do motor e tempo de viagem.
Além do compartimento sob o
banco, o XMAX tem dois espaços
para acomodar documentos, carteira ou telefone celular. Este último pode ser carregado através
de uma tomada 12V. Ainda em
relação a conforto e acomodação, o guidão e o para-brisa são
ajustáveis. O primeiro pode ser
posicionado 2 cm mais a frente
e o para-brisa permite um posicionamento 5 cm mais alto. O
conjunto ótico (farol, lanternas e
piscas) é todo em LED.
Com edição limitada a 200 unidades e preço sugerido a partir de
R$ 28.590,00, o XMAX Darth Vader é item para colecionadores.
Pelo nível de fanatismo de alguns
adeptos da série Star Wars, é de
se supor que muitos vão se interessar. Será que 200 serão suficientes para atender a demanda?
O tempo dirá.
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As baterias ainda são o maior desafio dos carros elétricos. A
boa notícia, no entanto, é que as tecnologias estão evoluindo
rapidamente para aumentar a eficiência dos modelos

U

m carro elétrico é um veículo bem mais simples
e durável do que um com
motor a combustão. Enquanto este último tem em torno de
mil componentes, o elétrico tem,
em média, apenas 200. Mas se
é assim, qual a dificuldade para
popularizar os veículos que não
precisam rodar com combustíveis fósseis e têm um conjunto
mecânico mais fácil de manter?
A resposta está em um único
componente: a bateria. Responsável por cerca de 40% do preço
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total de um carro elétrico, ela
hoje representa o principal desafio para a indústria automobilística. Os modelos elétricos ainda
demoram bem mais tempo para
reabastecer, comparando com
os similares a combustão, e precisam de pontos de recarga que
estão longe de ter a capilaridade
e a agilidade de atendimento das
redes de postos de combustível.
A primeira dificuldade, em relação à bateria de carro elétrico,
está nos materiais que a compõem. Ela usa materiais como

cobalto, níquel e lítio, todos eles
minérios que precisam ser extraídos em processos que demandam muito esforço, degradam
o meio ambiente e, em alguns
países, estão ligados a casos de
exploração de trabalhadores mal
remunerados e expostos a condições insalubres.
Outro desafio, não menos importante, é em relação à reciclagem. Um dos processos
usados para recuperar os elementos contidos nas baterias
velhas chama-se pirometalur-

gia. Trata-se de uma combustão
dos resíduos em fornos de altas
temperaturas - um processo
considerado pouco ecológico.
Quanto mais a eletrificação ganha escala, ou seja, registra mais
carros rodando, maior se torna o
problema de reciclagem das baterias. Mas há exemplos, fora do
Brasil, de programas executados
por grandes indústrias automobilísticas como Toyota, Tesla e BMW.
Além de já trabalhar o reaproveitamento das baterias com taxas
próximas de 100% de recuperação, elas investem em pesquisas
científicas para o desenvolvimento
de novas (e mais ambientalmente
responsáveis) tecnologias. Uma
alternativa, por exemplo, é a hidrometalurgia, considerada menos agressiva ao meio ambiente
do que a pirometalurgia. Nela, a
separação e a extração dos materiais são feitas através da diluição
em uma solução química líquida.
“Na Europa o processo de reciclagem está bem evoluído. Além
disso, é preciso considerar que as
baterias possuem tamanha capacidade de carga que mesmo que
não estejam mais aptas a tracionar um automóvel, têm condições
de operar por mais de vinte anos
como estacionária, por exemplo”,
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afirma Alexandre Costa, da Alpha
Consultoria, empresa especializada no setor automotivo.
As baterias estacionárias são
equipamentos colocados em um
local fixo e usadas como componentes de estações de energia.
Na prática, portanto, o que acontece em muitos casos de baterias
de carros elétricos é que, ao invés de irem para reciclagem, elas
vão para aplicações como essas
estações, adiando a necessidade
de passar pelo processo de separação dos seus materiais.
A evolução também tem permitido que mesmo no uso em automóveis as baterias tenham autonomia e vida útil cada vez maior,
extendendo o prazo em que será
necessário levá-las para algum
processo de reaproveitamento. Em relação à autonomia, um
exemplo é o modelo S, da Tesla, que conseguiu rodar 900 km
(quase a distância entre Fortaleza
e Maceió) com uma única carga.

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

DAF CF

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

D

irecionado ao setor de distribuição para profissionais
autônomos e pequenos
produtores, o novo DAF CF com
motor Paccar GR-7 veio, segundo a montadora, “com o objetivo
de ampliar ainda mais a atuação
da empresa no mercado”. Ele
tem duas versões: 6x2, com Peso
Bruto Total (PBT) de 23 toneladas, e 8x2, com PBT de 29 toneladas. Elas estão disponíveis em
duas potências: 280 cv e 300 cv,
ambas com chassi rígido.
Direcionado ao mercado que atende operações urbanas de curtas e
médias distâncias, onde os grandes caminhões não podem mais
atuar depois das limitações impostas por vários municípios, o modelo conta com novos eixos de tração
Méritor MS-155 20T, com relação
de diferencial de 3,73:1 ou 4,10:1.
Essa configuração, de acordo com
a DAF Caminhões, “permite diversos tipos de implementos, como
baú (seja simples, refrigerado ou
isotérmico), carga seca em geral,
sider, tanque e silo”.
Com isso, o modelo é capaz de
atender tanto aplicações mais
leves, como distribuição de pequenos e médios volumes, quanto as que demandam volume
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maior de carga, como a distribuição regional de alimentos.
A DAF Caminhões ressalta que
ele também pode ser usado nas
aplicações da construção civil,
para distribuição de materiais, e
na função de frigorífico.
Pensando nos espaços apertados
dos locais de distribuição de frutas e verduras, a fábrica diz que o
novo caminhão “possui boa manobrabilidade e facilidade para rodar
em acessos difíceis exigidos na

carga e na descarga das centrais
de abastecimento, com os Ceasas”. E completa dizendo que ele é
uma boa opção, “por exemplo, na
área de hortifrutigranjeiros e distribuição com Capacidade Máxima
de Tração (CMT) de até 35 toneladas”. Outros destaques do veículo,
também segundo a DAF Caminhões, são as novas capacidades
do tanque de combustível (até 650
litros de diesel), e do tanque Arla
32 (45 litros), “que proporcionam

mais flexibilidade para viagens
longas, sem a necessidade de
abastecimento frequente”.
Em relação ao conforto para o
motorista, o novo oferece iluminação interna, ar condicionado (item
essencial para quem passa o dia
inteiro dentro do veículo) e geladeira. Alem disso, promete baixos
níveis de ruído dentro da cabine.
Um detalhe que chama a atenção
nas fotos é o design, que dá ao
modelo uma aparência de que ele
é de grande porte, mesmo tendo
dimensões para aplicações dentro
de trechos urbanos (as montadoras chamam de “size impression”).
Para quem não conhece muito, já que tem menos tradição
no Brasil do que marcas como
Mercedes-Benz e Scania, a DAF
é uma montadora holandesa que
chegou ao mercado nacional em
2011. Ela integra a Paccar, quarta

maior indústria de caminhões do
mundo, e que tem ainda as marcas Kenworth e Peterbilt.
Além do DAF CF com motor Paccar GR-7, a linha CF é composta
pelos modelos CF Trator Rodoviário nas versões 4x2 e 6x2 disponíveis nas potências de 410 cv e
450 cv, CF Rígido, disponível na
versão 8x2 de 410 cv, e Off-Road
6x4 com potência de 480cv.
Auto Revista Ceará tem por política sempre colocar os preços
dos veículos. Mas se carros de
passeio, no Brasil, têm preços
absurdos, imagine, caro leitor, os
valores dos caminhões. Talvez por
isso a DAF não tenha informado
quanto custam as versões do seu
novo modelo. Não encontramos
nem no material de divulgação
nem no seu site, que coloca apenas uma opção para o interessado solicitar uma cotação.
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Consultor especialista em prevenção de perdas
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Indicadores de perdas nas empresas de varejo
Setores como o de autopeças precisam definir indicadores
e estabelecer métricas para acompanhar melhor as perdas.
Essas medições são tão essenciais quanto as de faturamento

E

m várias ocasiões, principalmente em eventos
como cursos, palestras e
seminários, em que são reunidos empresários de segmentos
diversos do varejo, tenho feito
uma observação importante:
uma prevenção de perdas inteligente deve gerar indicadores de
desempenho que possibilitem o
mapeamento das perdas pelos
setores, a tomada de decisões e
a aplicação de ações corretivas
para cada tipo de empresa.
É comum o varejo se preocupar muito com as métricas relacionadas ao faturamento ou a
dados ligados à eficiência das
suas vendas como, por exemplo, ticket médio, margem de
contribuição, curva abc de vendas, venda por colaborador, etc.
Mas sabemos (principalmente
quem é da área de controle) que
os indicadores das perdas são
fundamentais para o direcionamento das ações nessa área.
A pesquisa nacional, até pouco
tempo atrás, somente revelava o
índice de perdas e dados de no
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máximo seis áreas do nosso varejo, com ênfase para os supermercados. Mas temos vários outros
segmentos que praticamente não
conhecem seus dados de perdas
(autopeças, varejo de móveis, pet
shops, motopeças, tintas, setor
de cosméticos e salões de beleza,
entre outros). Para os que estão
dentro do universo da pesquisa, o
caminho fica mais curto, mesmo
sabendo que a realidade das perdas de um mesmo segmento no
país não é homogênea e existem
grandes desníveis entre as regiões. Mas já é um começo.
Em relação aos segmentos que
não possuem nenhuma referência sobre seus números de per-

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

Componente III

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

Q

uem vê caminhões passando diariamente pelas estradas com aquelas áreas
de carga cobertas por uma lona
muito provavelmente não faz
ideia de que o trabalho de proteger o que está sendo transportado envolve certa dose de complexidade. Isso porque existem tipos
diferentes de materiais com os
quais as lonas são fabricadas, e
a escolha vai depender do tipo de
carga, do tempo de transporte e
até do modelo de veículos usado. Vamos, a seguir, explicar um
pouco esses detalhes.
Um fato curioso é que as lonas,
hoje, são muito associadas aos
caminhões, mas a verdade é que
elas tinham seu uso extensivo
em trens. Quando o Brasil (infelizmente) começou a abandonar
o transporte ferroviário, a partir
do governo de Juscelino Kubistchek, passando a sobrecarregar
as estradas e os caminhoneiros,
elas saíram dos vagões e passaram a ocupar as carrocerias dos
veículos de linha pesada.
E na época em que não era tão
fácil obter os plásticos derivados
de petróleo, as lonas eram feitas,
em sua maioria, de um tecido
grosso de algodão. Era um material adequado, principalmente se
considerarmos que antigamente os caminhões transportavam
muitas cargas secas de produtos
alimentícios e poucos itens in-
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dustrializados. Da mesma forma
que acontece com nossas roupas, o tecido de algodão permite
a passagem de ar, deixando o que
está por baixo dele “respirar”.
Produtos orgânicos como açúcar,
farinha e café, por exemplo, não
podem ficar muito em ambientes
nos quais o ar não circula, porque
ele pode aquecer demais (basta
imaginar um caminhão viajando
o dia inteiro na estrada, debaixo
do sol) e danificar a carga.
A lona de algodão usada pelos
caminhões é a encerada. O termo é uma referência à passagem
de um produto químico sobre o
tecido que o deixa impermeável
à água, protegendo da umidade
os materiais orgânicos transportados. Com a chegada dos
materiais sintéticos, os caminhoneiros passaram a ter mais
opções, em termos de materiais
que protegem as cargas da umidade. Há desde as mais simples
até algumas mais resistentes e
com preços equivalentes aos recursos que oferecem.
Uma das mais acessíveis é a
lona de polietileno, um plástico
com espessura e resistência relativamente baixas. Suas vantagens são a resistência à água e
a facilidade de manuseio, por ser
leve e se moldar melhor a cargas irregulares. É indicada para
transportar materiais leves, não
orgânicos, que demandem prote-

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

Novo mercado

Alexandre Costa
Cconsultor especializado em inovação para o setor
automotivo, palestrante e diretor da Alpha Consultoria
alpha@alphaconsultoria.net

O problema do ticket médio!
Justamente pelo fato de ser uma média é que
devemos tomar cuidado com esse indicador.

B

oa parte dos donos de oficina que estão em um estado mais evoluído de gestão, faz uso de algumas métricas
e indicadores para ser capaz de
mensurar o desempenho do seu
negócio. Faturamento, ticket
médio e passagem de veículos
tornam-se dados constantemente avaliados pelo gestor.
E, justamente o Ticket médio se
torna seu grande aliado, afinal,
representa quanto, em Reais, é
vendido por veículo, em média,
na oficina. Isso dá uma visão da
capacidade de aproveitamento de
cada carro na empresa, e é sim,
um importante indicador para a
saúde do negócio. Mas, cabe aí,
algumas considerações.
O primeiro que o ticket médio é
uma média! E isso tanto é positivo quanto pode ser negativo.
Explicando melhor, o lado positivo é que em uma única métrica
conseguimos avaliar quanto vendemos por carro atendido na loja.
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Algo interessante e de muito valor para qualquer empresário do
segmento de reparação automotiva. Mas, o lado negativo, e que
poucos consideram é que por ser
uma média, e é aí que reside o
lado ruim, estamos considerando
os menores e os maiores valores
nesse cálculo, o que disfarça ou
distorce a realidade da análise.
Complicado? Vou explicar melhor! O Ticket médio nada mais
é que a relação entre tudo que é
vendido de peças e serviços em
um determinado período, e o número de clientes atendidos nesse mesmo intervalo de tempo.
Ocorre que nessa conta entram
trabalhos onde não há cobrança
de serviços, e apenas se vende a
peça ou produto, como por exemplo, troca de óleo, troca de lâmpada, entre outros, isso faz com que
sua média de vendas por carro
caia significativamente, entende?
E isso é mais impactante que imaginamos, pois, esses dois traba-

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

