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Estamos de volta!

Não existe nada mais simbólico e representativo da retomada de atividades do setor de autopeças cearense, 
após os anos de pandemia, do que a volta da edição presencial da Feira Nacional de Autopeças, Motopeças, 
Acessórios, Equipamentos e Serviços (Autop). Finalmente os representantes de empresas do setor como 
fábricas, distribuidoras, revendedores e profissionais de várias áreas poderão encontrar colegas não só 
do Ceará, mas de várias partes do Brasil. A Autop 2022, 17ª edição um dos maiores evento de autopeças 
do Brasil, será o espaço para que todos possam voltar a falar pessoalmente sobre temas como novas 
tecnologias, números do mercado e estratégias para preparar as empresas frente aos desafios que se 
impõem diante das mudanças crescente dos veículos e a necessidade cada vez maior de capacitação dos 
trabalhadores de vendas e de serviços.
E falando em capacitação, Auto Revista Ceará marca sua presença na Autop com um estande que, mais 
uma vez, em parceria com o Senai, irá oferecer muitos cursos gratuitos e informações técnicas. Como 
já aconteceu em edições anteriores da feira, o espaço irá unir informações e oportunidades para que os 
participantes possam aproveitar o evento ao máximo. 
Estamos orgulhosos e felizes de participar da Autop 2022, a prova maior da resiliência do setor de autopeças 
do Ceará, que enfrentou os anos difíceis da pandemia e agora se revela cada vez mais sólido e preparado 
para o futuro. Que venham muitos encontros como esse e nos vemos lá!
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Dana celebra 75 anos de Brasil

A Dana comemorou, no dia 10 de julho, 75 anos de atividades 
no Brasil e aproveitou a data para destacar sua continuidade 
nas ações para crescimento de seus negócios no País. Uma 
das vertentes é seu foco na descarbonização e em veículos 
movidos a combustíveis renováveis e sustentáveis. Segundo a 
empresa, foi investido, na última década, mais de R$ 1 bilhão 
no Brasil para o crescimento do portfólio de produtos, a mo-
dernização de linhas de produção e o aprimoramento de processos. Com quase quatro mil funcionários 
no Brasil e operações em Gravataí (RS), Campinas, Jundiaí, Limeira e Sorocaba (SP), a Dana investe em 
projetos inovadores de mobilidade como a eletrificação e de veículos comerciais. “Oferecemos todos os 
elementos de um sistema eletrificado completo e integrado, indo muito além dos componentes”, destaca 
Raul Germany, presidente da Dana no Brasil. Além de desenvolver, integrar e fabricar componentes e 
sistemas que ajudam a mover veículos da forma mais eficiente e limpa, a companhia almeja seu próprio 
funcionamento sustentável buscando minimizar o impacto ambiental de suas atividades:  a meta é uma 
redução global de 50% das emissões de CO2 até 2035.

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 Amortece-
dores e a Monroe Axios têm como objetivo aumentar a participação das 
marcas na frota circulante atual, pensando no consumidor final, nos re-
paradores e varejistas”, afirma Ivan Furuya, Head of Sales and Marketing.

Jamaica Mangueiras lança 22 produtos

A Jamaica ampliou sua linha de mangueiras para o sistema de 
arrefecimento, combustível e óleo hidráulico lançando 22 itens. 
Dentre os novos produtos estão mangueiras de reposição para 
os veículos das montadoras Fiat, GM, Nissan, Volkswagen e 
Honda. A empresa é especializada na fabricação de mangueiras 
automotivas e tubos flexíveis de borracha para tratores, ônibus, 
caminhões e equipamentos para indústrias.

Tecfil reforça estratégia com práticas ambientais

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

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

Novo propulsor para mobilidade elétrica da Schaeffler

Com foco na mobilidade elétrica, a Schaeffler lançou vários novos acio-
namentos de eixos elétricos, incluindo um modelo chamado pela empre-
sa de “4 em 1”. “Até o momento se podia integrar até três componentes 
a uma unidade compacta de acionamento. A Schaeffler está dando um 
passo adiante ao integrar o sistema de gerenciamento térmico, além do 
motor elétrico, da eletrônica de potência e da transmissão no Sistema de 
Eixo Elétrico. Isso torna o acionamento do eixo mais compacto e leve e 
garante mais conforto”, diz a empresa.

Fras-le lidera em pesquisa nacional com mecânicos

A Fras-le, um dos maiores fabricantes mundiais de 
material de fricção, é a marca mais conhecida e com-
prada quando a demanda é por lonas e sapatas. O 
fenômeno foi destacado na sexta edição da pesquisa 
O Mecânico 2022, promovida em parceria com o IPEC 
(Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria). 
O levantamento foi feito em 47 categorias de peças, 
ferramentas e equipamentos e mostra quais são as 
marcas que os mecânicos mais conhecem e mais 

usam na oficina. No total, foram realizadas, entre os dias 5 de abril e 17 de maio, 1.074 entrevistas com 
profissionais de 21 estados de todas as cinco regiões do Brasil (mais o Distrito Federal).

Chevrolet anuncia novo diretor

A Chevrolet Serviços Financeiros anunciou o executivo Gustavo Sulze 
como novo diretor de Vendas, Marketing – Desenvolvimento de Pro-
dutos & Consórcio. Ele era diretor Nacional de Vendas na Argentina e 
responsável pelas áreas de pós-vendas, produtos, comercial e opera-
ções no país. Anteriormente, como diretor Comercial de Pós-Vendas no 
Mercosul, Gustavo Sulze comandou as estratégias comerciais de peças 
e serviços no Brasil e na Argentina e conquistou para a empresa um 
faturamento de US$ 500 milhões por ano.



Semieixos Volda qualidade na direção

Quando o assunto é veículo, o cuidado com os componentes da direção é 
fundamental. Recomenda-se que o profissional mecânico se mantenha 
atualizado para que sempre esteja apto para fazer as melhores escolhas, 
direcionando seus clientes para que usem peças que proporcionem maior 
economia, segurança e durabilidade. Os semieixos Volda é uma aquisição 

mais estratégica, segura e com ótimo custo-benefício. 
Acesse o Catálogo Digital Volda através do link: https://ca-
talogo.volda.com.br para visualizar todas as variedades de 
semieixos disponíveis.
A Volda dispõe de um kit completo para a instalação e de 
fácil aplicação da peça. As braçadeiras, anéis de ajuste e 
rosca de fixação tornam o processo de aplicação mais di-
nâmico e ágil. Os semieixos Volda passam por um trata-
mento especial em sua linha de produção, sendo composta 
por ligas metálicas especiais que proporcionam proteção 
extra contra corrosão. Um rigoroso controle de qualidade 

é aplicado, para que todos os seus componentes estejam dentro dos pa-
drões de qualidade internacional. Desse modo, a peça poderá suportar toda 
a carga de trabalho do veículo, com máxima eficiência e durabilidade.
Com a alta confiabilidade da performance das peças, os clientes Volda, ain-
da contam com o selo de 1 (um) ano de garantia em seus semieixos.
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Nakata inicia comemorações de seus 70 anos de trajetória no Brasil 

A Nakata, fabricante de autopeças, vai completar 70 anos e inicia 
as celebrações que acontecerão ao longo do ano para comemorar 
a trajetória de sucesso da marca e a sua conquista de posição de 
destaque no mercado. Todas as conquistas alcançadas foram fru-
to da somatória de diversos fatores, como gestão focada no clien-
te, relacionamento sólido com clientes e fornecedores e compro-
metimento de todas as pessoas que se dedicaram para que esses 
objetivos fossem atingidos. 
Segundo o diretor geral da Nakata, Marcelo Tonon, a empresa 

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

Texaco Lubrificantes lança novas embalagens

A Texaco Lubrificantes lançou novos frascos de 1 litro da marca Ha-
voline para óleo de motor de carros e motos, óleo de transmissão e 
fluidos de radiador. De acordo com a empresa, “as embalagens têm 
um design mais moderno, maior área rotulada - com destaque para a 
marca Texaco - e um formato que promove mais resistência e facili-
dade na aplicação do produto pelo consumidor”.

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 oportuni-
dade de oferecer esses produtos buscados.
Outra novidade é a busca de produtos por placas de automóveis pa-
drão ou Mercosul. A plataforma destaca que consulta por placa ape-

nas auxilia na pesquisa de produtos compatíveis com a montadora, modelo e ano. Por isso, as caracterís-
ticas do veículo devem ser sempre levadas em consideração na hora de procurar por produtos adequados. 
www.buscanarede.com.br
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Corteco comemora 25 anos de operações

A Corteco, indústria mundial do segmento de vedação, completou 25 anos 
de atividades como marca integrante do Grupo Freudenberg. Segundo 
a empresa, foram fornecidos, neste período, cerca de 26 mil produtos 
vindos de fábricas e centros de distribuição em 15 países. “Desde que o 
Grupo Freudenberg adquiriu a Corteco, há 25 anos, temos nos destacado 
com significativa participação no mercado de reposição, sempre basean-
do nosso trabalho no comprometimento, na qualidade, na tecnologia e 
no relacionamento para entregar o melhor aos nossos clientes”, afirma 
Estela Pacheco, gerente de Trade Marketing da Freudenberg-Corteco.

Leandro Ramiro assume a gerência 
de marketing da Continental Pneus

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

VENHA NOS VISITAR!

PRESENÇA CONFIRMADA



Sampel lança coxim hidráulico para linhas da Ford

A Sampel, fabricante de componentes para suspensão, anunciou o 
lançamento de coxins hidráulicos para motor com aplicação em veícu-
los de 9 linhas da Ford. Segundo a empresa, os consumidores podem 
esperar, com os novos produtos, “uma qualidade superior na absorção 
de vibrações, ruídos e impactos”. Duas novidades dos itens lançados 
são, de acordo com a Sampel, “a padronização das carcaças que se fi-
xam na carroceria e a padronização de alguns componentes de nylon”.

Tecfil conquista Prêmio de Excelência

A Tecfil, fabricante de filtros automotivos, recebeu o prêmio anual de Ex-
celência em Qualidade de Fornecedores da General Motors Brasil, em 
reconhecimento pelo seu desempenho em 2021. O GM “Supplier Quality 
Excellence Award” é uma premiação global realizada também na Europa, 
na América do Norte e na Ásia e contempla os fornecedores que atingi-
ram critérios específicos de qualidade. Dentre eles estão os seguintes: 
prover componentes e subsistemas dentro das métricas requeridas, ter 
um sistema adequado de gerenciamento de programas, apresentar pon-
tualidade de entrega e não provocar nenhuma parada na produção.

17 a 20 de Agosto de 2022  | Quarta a sexta-feira: 16h às 22h. Sábado: 14h às 19h.

Av. C - Rua 7 (71)

VENHA NOS VISITAR!

PRESENÇA CONFIRMADA

Distribuidor autorizado
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País onde o carro, historica-
mente, é mais um símbolo 
de status do que um meio 

de transporte, o Brasil padece 
de um mal no mercado auto-
motivo: a esmagadora maioria 
dos consumidores sonha em ter 
um SUV na sua garagem. Mui-
tos preferem, aliás, um modelo 
desse tipo mais velho (e conse-
quentemente com manutenção 
mais cara) do que um modelo 

O novo modelo da Citroën chega com a promessa de suprir 
uma necessidade urgente do mercado brasileiro, inundado de 
SUVs: um hatch espaçoso e com boa relação custo-benefício

mais novo de um hatch ou uma 
perua mais espaçosos. É por 
isso, inclusive, que opções como 
a Spacefox, da Volkswagen, ou a 
Toyota Fielder não emplacaram 
por aqui. Um detalhe: a Fielder 
era apenas um derivado do se-
dan Corolla, que segue venden-
do muito bem. Ou seja, tinha 
custo de manutenção parecido e 
oferecia a vantagem de ter mais 
espaço, mas não emplacou.

Com esse comportamento do 
mercado, as montadoras acaba-
ram priorizando os SUVs, para 
suprir essa ânsia de quem tem 
(e até de quem não tem) dinheiro 
para comprar um modelo acima 
de 100 mil reais. E ficamos “ór-
fãos” de peruas ou bons hatches 
com porta-malas acima de 300 
litros. Confira a capacidade dos 
hatches mais vendidos, atual-
mente, do mercado: o Hyundai 
HB20 e o Fiat Argo têm 300 litros 
e o Chevrolet Ônix tem 303. O que 
tem melhor desempenho, nesse 
quesito, é o Renault Sandero, que 
oferece 320 litros, mas ele não 
está entre os mais vendidos no 
segmento e a montadora anun-
ciou o fim da produção a partir de 
2023, alegando vendas fracas. 
Por isso, é de se comemorar a 
chegada do novo Citroën C3, ha-
tch que vai dar mais uma opção 
para quem busca um carro mo-
derno e espaçoso e não quer ou 
não pode gastar rios de dinheiro 
com um SUV. Segundo a Citroën, 
o modelo tem bagageiro com 315 
litros de volume, apenas cinco a 
menos que o Sandero, prestes a 
sair de linha no Brasil.

Preenchendo uma lacuna

Citroën C3
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Um destaque importante, feito 
pela montadora, é que o mode-
lo vai vir com várias tecnologias 
- outro quesito muito valorizado 
pelos consumidores brasileiros, 
que adoram ostentar a posse de 
um modelo que pareça mais pró-
ximo dos carros de luxo. Dentre 
os itens presentes no carro es-
tão, por exemplo, painel 100% 
digital e sistema multimídia de 
10,25 polegadas com Android 
Auto e Apple Carplay sem fio.
Em outro atributo no qual o con-
sumidor brasileiro presta muita 
atenção, que é o design, a Ci-
troën promete não desapontar. 
Uma das opções é a separação 
entre a carroceria e o teto em co-
res diferentes, com treze opções 
de customização disponíveis. No 
interior, o painel tem duas cores 
possíveis, cinza ou azul. Ao todo, 
considerando cores, acessórios, 
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tipo de materiais e acabamentos, 
o novo C3 irá permitir mais de 
150 combinações, de acordo com 
a montadora.
Sobre a motorização, a Citroën, no 
site que criou para dar informa-
ções sobre o novo modelo (www.
citroen.com.br/veiculos-passeio/
citroen-c3.html), limitou-se a di-
zer que ele “virá com motores de 
alta tecnologia para oferecer agi-
lidade, economia e conforto”. Ou 
seja: na prática, não disse nada. 
Mas as especulações, na impren-
sa automotiva especializada, dão 
conta que ele terá uma opção 1.0, 
derivada da Fiat, e outra 1.6 vinda 
da Peugeot. É sempre bom lem-
brar que Fiat, Peugeot e Citroën 
pertencem ao Grupo Stellantis, 
e compartilhamento de platafor-
mas e motores são bastante co-
muns nesses casos de uma só 
empresa dona de várias mon-
tadoras. Para o novo C3 isso é 
um atrativo a mais, já que o uso 
de recursos de modelos já exis-
tentes no mercado pode trazer 
mais facilidade e menos custo 
de manutenção. A conferir.
E falando em tranquilidade e 
custo de manutenção, a Citroën 
tem um histórico errático de 
concessionárias e produção de 
modelos, o que traz certa inse-
gurança para os consumidores. 

Por isso, um detalhe destacado 
pela montadora foi no atendimen-
to pós-vendas. “O novo C3 requer 
uma rede de concessionários à 
altura, por isso a Citroën prepara 
uma ofensiva inédita em sua rede, 
com uma abrangência de 80% do 
território nacional e um cresci-
mento superior a 70% no número 
de concessionários em relação a 
2019”, diz a empresa. A meta do 
grupo é chegar a 180 concessio-
nários até o fim deste ano. 
É importante dizer que o carro 
será fabricado no Brasil, ao in-
vés de montado ou importado 
de países com os quais o Brasil 
tem acordos comerciais, como 
México ou os do Mercosul. Isso 
é um ponto positivo porque ge-
ralmente agrega uma rede de 
fabricantes locais de autopeças, 
agilizando o prazo de reposição 
e tornando os preços dos com-

ponentes mais acessíveis.
Por fim, falando de preços, o novo 
Citroën C3 já está à venda na Ín-
dia. E por lá, o modelo mais em 
conta sai pelo equivalente a 53 
mil reais. Seria um sonho ter um 
hatch espaçoso por esse valor no 
Brasil, mas as especulações da 
imprensa especializada, até o fe-
chamento de Auto Revista Ceará, 
davam conta de que o carro por 
aqui vai sair por algo entre R$ 66 
mil e R$ 90 mil, dependendo da 
versão. Para a nossa realidade, é 
um valor atraente, considerando 
que o minúsculo Renault Kwid, 
que oferece muito menos espa-
ço que o C3, custa pouco mais de 
R$ 64 mil na versão de entrada. 
É torcer para o mercado brasi-
leiro realmente contar com uma 
opção de hatch com boa relação 
custo-benefício e não ficar só na 
obsessão pelos SUVs.    
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Líder do segmento de veícu-
los comerciais leves, com 
mais da metade do merca-

do, a Fiat, pelo jeito, quer sua 
marca também no topo do pó-
dio de furgões, que hoje é ocu-
pado pelo Renault Master. Para 
isso, colocou mais um modelo à 
disposição, posicionado abaixo, 
em preço, do Ducato. Segundo a 
montadora, trata-se de “um fur-
gão médio que atende às mais 
variadas necessidades com voca-
ção tipicamente urbana”. 
Um dos seus atributos, inclusi-
ve, é a altura de 1,94 metro, que 
o torna, nas palavras da Fiat, 
“perfeitamente adequado para 

Posicionado abaixo do Ducato, o novo modelo é mais uma 
opção da Fiat no segmento de comerciais leves, onde a 
montadora já é líder com uma gama bastante ampla

acessos subterrâneos e gara-
gens”. A empresa também des-
tacou que ele é versátil para os 
motoristas, já que pessoas habi-
litadas com a CNH de categoria 
B podem conduzi-lo. No entanto, 
isso não é um mérito específico 
do Scudo, já que o Ducato tam-
bém não exige habilitação da ca-
tegoria D para ser dirigido.
Montado no Uruguai, o Fiat Scudo 
traz comodidades para, de acor-
do com a Fiat, facilitar a vida de 
quem passa o dia inteiro dirigin-
do. Ele tem recursos como piloto 
automático, alerta de fadiga (avi-
so no painel que indica quando o 
motorista está rodando há mais 

de duas horas de condução com 
velocidade de 65 quilômetros por 
hora e sem pausa), alavanca do 
câmbio no painel, computador de 
bordo, quase 42 litros de capaci-
dade em porta-objetos dentro da 
cabine e fechamento central das 
portas por controle remoto.
Em relação aos atributos de-
dicados ao trabalho diário de 
transporte, além do 1,94 metro 
de altura já citado que facilita a 
entrada em garagens, ele pode 
levar até 1,5 tonelada, transpor-
tar itens de até 2,8 metros de 
comprimento, tem abertura de 
180 graus na porta traseira e en-
tradas adaptadas para o carrega-

Furgão médio da Fiat

Fiat Scudo
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mento com empilhadeira.
O modelo está disponível em três 
versões: Cargo e Multi, com mo-
tor a combustão, e e-Scudo, com 
propulsão 100% elétrica. A ver-
são Cargo, como o nome sugere, 
se destina ao transporte de car-
gas e não tem vidros nas laterais. 
A Multi é o furgão envidraçado 
com capacidade para levar até 8 
lugares. Tem bancos reclináveis, 
ar condicionado para todo o inte-
rior e 850 litros de porta-malas. 
A motorização das versões Car-
go e Multi é turbodiesel de 1,5 
litro com 120 cv de potência e 
torque de 300 Nm. Ela funciona 
em conjunto com um câmbio ma-
nual de seis velocidades - nesse 
caso, a Fiat não pensou em fa-
cilitar a vida do motorista com 
uma transmissão automática, 
que muito ajudaria quem passa 
o dia dirigindo. A capacidade do 
tanque é de 69 litros e o modelo 
tem autonomia média de 800 km. 
Além dos recursos já citados, o 
Fiat Scudo, nas versões com mo-
tor a combustão, traz de série 
assistência em subidas, faróis de 
neblina dianteiros, cintos de se-
gurança de três pontos com ajus-
te de altura e faróis em halogênio 
com DRL, retrovisores externos 
elétricos, vidros elétricos com 

one touchr e ajustes de altura e 
profundidade do volante.
No caso da e-Scudo, que é im-
portada da França (Sevel Nord), o 
motor elétrico tem 136 cv de po-
tência e 260 Nm de torque. A au-
tonomia é de 330 km e o veículo é 
equipado com seletor de modo de 
condução que oferece três opções: 
Normal (combinando autonomia e 

desempenho), Eco (para otimizar o 
consumo de energia) e Sport (para 
priorizar desempenho e potência 
em detrimento do gasto de ener-
gia). Em estações de carga rápida, 
o veículo obtem até 80% da auto-
nomia em 48 minutos. 
A lista dos acessórios do e-Scudo 
é mais completa, em relação às 
demais versões. Ele tem todos os 
itens dos outros modelos e mais 
central multimídia de 7” (com 
Apple Carplay e Android Auto), 
câmera traseira 180 graus, vo-
lante elétrico-hidráulico, freio de 
estacionamento elétrico, sistema 
de monitoramento da pressão 
dos pneus, sensores de chuva e 
luzes automáticas. 
Comercializado apenas na versão 
Cargo, ou seja, sem opção para 
o transporte de passageiros, o 
e-Scudo estará disponível no 
que a Fiat chama de “Rede Fiat 
Elétrica, que conta com mais 
de 20 pontos nos principais 
mercados de veículos elétricos 
do Brasil”. O curioso é que no 
site oficial da montadora não há 
qualquer referência a essa rede, 
o que nos impediu de saber que 
concessionárias oferecem su-
porte a modelos elétricos. Mas 
não é de surpreender: a eletrifi-
cação veicular anda a passos len-
tos no Brasil, e a infraestrutura, 
infelizmente, ainda está em fase 
de implantação.

Versões e preços 
Cargo: R$ 187.490
Multi: R$ 192.490
e-Scudo Cargo: R$ 329.990   
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A “corrida mais louca do 
mundo”. É assim que a 
Red Bull, marca de bebi-

das energéticas que investe em 
vários eventos ligados a esporte 
e entretenimento, define o Red 
Bull Ladeira Abaixo. A edição 
2022 da competição vai acontecer 
no Brasil (mais precisamente na 
cidade de Ribeirão Preto, interior 
de São Paulo), reunindo 50 equi-
pes selecionadas para disputar 

A marca de bebidas energéticas trouxe de volta 
ao Brasil, esse ano, o Ladeira Abaixo, evento de 
diversão com carrinhos feitos artesanalmente 
para resistir a uma descida com obstáculos

Red Bull te dá rodas

Evento

com veículos projetados por seus 
próprios integrantes. 
Seguindo uma tradição do even-
to, os nomes das equipes que vão 
participar da edição deste ano são 
hilários, com vários trocadilhos. 
Destaque para “A Arca Partida”, 
“Carropivara”, “Juras que é Par-
que”, “Redex” (uma brincadeira 
com a Fedex, empresa norte-
-americana de entrega de cargas) 
e “Suship”. A maioria dos partici-

pantes é de São Paulo (veja a lista 
completa no endereço (www.red-
bull.com/br-pt/red-bull-ladeira-
-abaixo-selecionados-2022).
Segundo a empresa, os mode-
los usados são como “carrinhos 
de rolimã 2.0”, ou seja, versões 
mais sofisticadas do tradicional 
brinquedo feito de madeira e ro-
lamentos metálicos com o qual 
muitas crianças brasileiras des-
cem ladeiras pelas ruas do País. 
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O “projeto” de cada veículo, nas 
palavras de competidores que se 
deram bem na prova, não envolve 
qualquer conhecimento de Enge-
nharia. Leva apenas imaginação, 
um grupo de amigos dispostos a 
participar da “maluquice” e mui-
ta coragem para se aventurar em 
um rolimã gigante que corre (e 
pode machucar mais) que o tra-
dicional em caso de uma queda.
Basicamente, a prova consiste 
em descer uma ladeira nos carri-
nhos construídos artesanalmen-
te, fazer a estrutura deles resistir 
a um trajeto com várias rampas 
e obstáculos e chegar até o final. 
A organização estimula os com-
petidores a escolherem um tema 
que seja divertido e original, para 
a carenagem, mas que ao mes-
mo tempo permita ao veículo se 
locomover de forma funcional. 
Pode parecer simples, mas a 
verdade é que muitos ficam pelo 
caminho. A ponto de o piloto Max 
Verstappen, que corre na Fórmu-
la 1 pela equipe Red Bull Racing 
e participou de uma edição do 
Ladeira Abaixo na Holanda, em 
2017, declarar em uma entrevista 
sobre sua performance na brin-
cadeira que sua única meta era 
conseguir percorrer toda a pista. 

Vale ressaltar que ele, guiando 
um carrinho que imitava o for-
mato de um bólido da Fórmula 1, 
conseguiu seu intento.
Como seguem a máxima de que 
“para descer, todo santo ajuda”, 
os veículos usados no Red Bull 
Ladeira Abaixo se movem apenas 
pela força da gravidade e por isso 
não podem ter motores. Mas, 
como lembram os organizadores, 
precisam ter bons freios. Nesse 
quesito, algumas equipes mais 
estruturadas chegam a usar 
freios a disco nos seus modelos. 
A performance dos participan-
tes demanda ainda uma música 
escolhida especificamente para 
cada descida. O mico inclui uma 
coreografia dos membros, emba-
lada pela trilha sonora. 

Para quem quiser ver de perto 
toda essa diversão, a Red Bull está 
com uma promoção para levar até 
três amigos, de qualquer cidade 
do Brasil, para Ribeirão Preto. No 
endereço www.redbull.com/br-
-pt/events/red-bull-ladeira-abai-
xo-2022 está disponível um jogo 
online que simula a corrida em 
um ambiente virtual. Quem fizer 
no menor tempo, leva o prêmio. O 
período de participação é de 1º de 
agosto a 18 de setembro. 
O Red Bull ladeira abaixo aconte-
ce desde 2000, quando teve sua 
primeira edição na Bélgica, sob o 
nome de Red Bull Soapbox Race. O 
evento já passou por diversos paí-
ses em mais de 130 etapas realiza-
das. No Brasil ele foi realizado em 
Porto Alegre, Fortaleza, Balneário 
Camboriú (SC), Belo Horizonte, 
Goiânia e São Paulo.    
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Citroën Ami

NQuantas pessoas, caro lei-
tor, você conhece que já 
alugaram um carro elétrico 

compartilhado? Provavelmente 
ninguém ou muito poucas. Bem, 
saiba que na Europa a realidade 
é bem diferente. Em uma cidade 
como Paris, por exemplo, é possí-
vel usar um Citroën Ami (o nome 
significa “amigo”, em francês), 
modelo elétrico ultracompacto de 
apenas 2,4 metros de comprimen-
to e 1,39 metro de largura pagando 
12 euros por hora ou 40 euros por 
um dia inteiro de uso. 
Ele é comparado a um clássico 
da Citroën, o famoso 2 CV. Com 
capacidade para apenas duas 
pessoas e de custo muito baixo, 
como o Ami, ele esteve no mer-

O simpático ultracompacto francês Ami tem versão para transporte de 
pessoas, de carga e ganhou até uma série especial “off road”

cado durante as décadas de 1960 
e 1990. Foi do 2 CV, aliás, que veio 
a inspiração para a capota de 
lona removível, um dos detalhes 
da série especial do Ami, chama-
da pela Citroën de My Ami Buggy 
e que foi lançada em junho.
Classificada como “ultra limitada” 
pela fábrica, por causa do número 
reduzido de unidades produzidas 
(apenas 50), a série My Ami Bu-
ggy se destina ao uso recreativo 
no campo e nas praias europeias, 
durante o verão, e é quase como 
um quadriciclo, só que mais con-
fortável e menos preparado para 
terrenos muito íngremes. 
Dentre as principais característi-
cas do carrinho, além do teto de 
lona removível que já citamos, 

estão a cor única da carroceria e 
portas de aço tubular. Ele também 
conta com proteções adicionais 
nos para-lamas e nos para-cho-
ques. O sucesso da série especial 
dá uma ideia de como o Ami caiu 
nas graças do público consumidor 
europeu: com um preço de apro-
ximadamente 10 mil euros, cada, 
todas as 50 unidades do My Ami 
Buggy foram vendidas em pouco 
menos de 18 minutos. 
O senso de praticidade dos eu-
ropeus trouxe até uma versão de 
carga do Ami, apesar das suas 
dimensões mínimas. Batizado de 
My Ami Cargo, ele é destinado a 
aplicações como a entrega de pe-
quenas encomendas no ambiente 
urbano ou deslocamentos inter-
nos em instalações industriais. 
A solução encontrada para o carri-
nho poder servir como transporte 
de cargas foi retirar o espaço para 
o passageiro e colocar no lugar um 
dispositivo que permite transpor-
tar encomendas, correspondên-
cias, ferramentas e outros objetos. 
A capacidade é de 260 litros e até 
140 kg. Para a segurança do con-
dutor, ele é separado do compar-
timento de carga por uma divisória 
que fica abaixo da linha de cintura, 
para garantir a visibilidade. 
Além disso, por sua praticidade 
e desempenho (velocidade má-
xima de apenas 45 km por hora), 
ele pode ser guiado por pessoas 
a partir dos 14 anos, o que o torna 
ainda mais acessível.    

Multiuso sobre rodas
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No último dia 20 de junho o 
Sindicato Nacional da In-
dústria de Componentes 

para Veículos Automotores (Sin-
dipeças) realizou o 3.º Encontro 
da Indústria de Autopeças. Rea-
lizado de forma 100% on-line, o 
evento promoveu, de acordo com 
a entidade, uma reflexão sobre 
os impactos das mudanças na in-
dústria automotiva mundial para 
o setor de autopeças e as opor-
tunidades diante das alterações 
na arquitetura dos veículos e na 
matriz energética. O tema princi-
pal da edição 2022 foi “Mudanças 
Climáticas, gestão de riscos e 
oportunidades”.
O debate ganhou ainda mais re-
levância diante do cenário atual 

Sindipeças de São Paulo realizou encontro 
debatendo temas importantes para o setor, como 
evolução tecnológica, eletrificação e crescimento 
do comércio online de componentes

no mundo. A guerra na Ucrânia 
fez os países mais desenvolvi-
dos da Europa iniciarem algumas 
medidas em relação à
sua grande dependência de fon-
tes não renováveis de energia, 
especialmente o gás natural for-
necido pela Rússia. 
Além disso, o verão deste ano, 
no continente, foi um dos mais 
quentes da história, com tempe-
raturas chegando perto dos 50 
graus. Vários estudos científicos 
apontam a emissão de gases dos 
veículos como um dos principais 
responsáveis pelo aquecimento 
global. De acordo com a Environ-
ment Protection Agency (Agência 
de Proteção Ambiental), dos Es-
tados Unidos - que têm a maior 

NOVOS 
DESAFIOS

Indústria de Autopeças

frota automotiva do mundo - os 
meios de transporte (incluindo 
carros e caminhões), no país, 
emitem quase 30% dos gases 
causadores de efeito estufa.
No encontro, palestrantes brasi-
leiros e estrangeiros expuseram 
suas visões sobre modelos futu-
ros de propulsão como elétrico, 
híbrido e a combustão interna. 
Também foram discutidos temas 
como o avanço da conectividade 
e os processos de digitalização, 
duas áreas em que a evolução 
tecnológica pode contribuir para 
otimizar o uso dos meios de 
transporte e, com isso, diminuir 
as emissões de poluentes. 
A palestra magna do evento foi 
“Descarbonização e alteração da 
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matriz energética: quais serão os 
impactos para a cadeia de pro-
dução na indústria automotiva 
mundial e no Brasil, considerado 
todo o ciclo de vida do veículo”. 
Ela teve como expositor o execu-
tivo Masahiro Inoue, CEO da Toyo-
ta para América Latina e Caribe. 
Apesar da ainda incipiente parti-
cipação de veículos eletrificados 
na região, a montadora japonesa, 
que está presente no Brasil em 
vários países latinoamericanos, 
pode ser uma importante por-
ta de entrada para mais opções 
nesse segmento. A empresa é 
fabricante do Prius, carro híbrido 
que está entre os mais vendidos 
do mundo. Além disso, já atua no 
mercado de eletrificação auto-
motiva há mais de duas décadas.
Outro painel importante teve 
como título “A visão da Ásia” e 
também abordou a eletrificação 
automotiva. Segundo o Sindipe-
ças, nas edições anteriores do 
encontro da indústria de autope-
ças haviam sido expostos posi-
cionamentos de representantes 
da Europa, dos Estados Unidos, 
do México, da Argentina e da Ín-
dia. Na edição deste anos, foi a 
vez de executivos de outros paí-

ses asiáticos que respondem por 
cerca de 40% da produção mun-
dial de veículos.
Participaram da discussão An-
thony Bell, vice-presidente de 
Operações da GKN Driveline 
(empresa de soluções tecnoló-
gicas para carros elétricos) no 
Japão, Mingyu Guan, managing 
partner da consultoria McKinsey 
em Pequim, e Scott McEwan, di-
retor da Hyundai Mobis (divisão 
da montadora coreana que fa-
brica componentes automotivos) 
nos Estados Unidos.
No debate sobre o impacto de 
novas tecnologias no setor auto-
motivo, destaque para os painéis 
“Transformação Digital: Impac-
tos da transformação digital na 
cadeia automotiva no Brasil e no 
mundo e como fabricantes lo-
cais de autopeças já iniciaram o 
processo em suas empresas” e 
“Macrotendências na Reposição: 
Como o segmento da reposição 
deve se preparar para o impacto 
da concorrência dos market pla-
ces e para a inovação trazida por 
digitalização, descarbonização e 
conectividade”. 
As duas questões estão ligadas 
a uma mudança de cultura que 

envolve não só empresas e pro-
fissionais, mas também os con-
sumidores. Com carros cada vez 
mais dependentes de componen-
tes eletrônicos e centrais digitais 
de controle, há serviços que hoje 
só podem ser feitos por oficinas 
e profissionais especializados. 
Além disso, o surgimento da pos-
sibilidade de compra de peças 
pelos chamados market places 
(hoje até grandes redes de varejo 
como Americanas, Magazine Lui-
za e Extra vendem peças auto-
motivas pela Internet) fez muitos 
consumidores passarem a optar 
pela compra online.
Outra importante questão trazi-
da pelo Encontro da Indústria de 
Autopeças foi a implantação do 
sistema de segurança chamado 
Security Gateway (SGW). Através 
desse recurso, as montadoras 
podem barrar o acesso não au-
torizado a informações contidas 
nos dispositivos eletrônicos dos 
seus veículos. Em tese, isso im-
pede que prestadores de serviços 
não pertencentes à rede de con-
cessionárias e oficinas autoriza-
das consigam fazer reparos nos 
modelos, diminuindo as opções 
dos proprietários.    
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Imagine, caro leitor, um super-
carro da McLaren, marca len-
dária do automobilismo mun-

dial. Agora, imagine que a partir 
dele a fábrica desenvolve outro 
modelo esportivo, ainda mais po-
deroso. Foi precisamente acon-
teceu com o Artura GT4, bólido de 
competição criado a partir do su-
peresportivo Artura. Ele teve sua 
estreia mundial no Goodwood 
Festival of Speed, evento realiza-
do em junho último na Inglaterra.
Como dissemos, o modelo foi ba-
seado no superesportivo de luxo 
McLaren Artura, mas também 
tem como referências os carros de 
competição 570S GT4 e 720S GT3, 
com os quais a fábrica venceu vá-

Com valor estimado em algo equivalente a R$ 1,3 milhão na 
Inglaterra, o modelo da McLaren é uma das jóias raras que 
de vez em quando aparecem no automobilismo mundial

rios campeonatos. Para quem não 
está familiarizado, veículos com 
essa terminação “GT” são aqueles 
que participam de provas de velo-
cidade mas não são monopostos 
(com apenas um lugar, como são 
os da Fórmula 1). Os “GT” têm 
dois lugares e são mais próximos 
dos modelos de passeio, como é o 
caso do Artura GT4.
Uma das coisas em comum entre 
o carro e seu “irmão” de rua é a 
arquitetura McLaren Carbon Li-
ghtweight. Nela, o chassi tem um 
núcleo (a parte principal do habitá-
culo, onde ficam motorista e pas-
sageiro) de fibra de carbono, ma-
terial mais leve que o alumínio e 
muito resistente a impactos. Essa 

preocupação com o mínimo peso 
possível, aliás, também veio do Ar-
tura de rua. Os detalhes do mode-
lo, nesse quesito, incluem um mo-
tor V6 compacto e até um sistema 
de escapamento otimizado para 
deixar o conjunto mais leve.
Uma das diferenças entre os dois 
carros é no sistema de propulsão. 
O Artura tem motorização híbri-
da, enquanto o GT4, infelizmente, 
por causa dos regulamentos das 
competições, só pode funcionar 
com o V6 biturbo a combustão. Os 
projetistas, no entanto, aproveita-
ram a ausência do motor híbrido 
para reduzir o peso do modelo em 
quase 130 kg. E falando ainda em 
design otimizado, o Artura GT4 

A cópia melhorada

Carro dos sonhos
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usa um chicote elétrico modular, 
dispositivo que reduz o número 
de chips e cabos, ocupa menos 
espaço e tem mais facilidade de 
manutenção, reduzindo o tempo 
e os custos de eventuais reparos. 
Para “frear” o ímpeto do motor 
V6, ele é controlado por uma ECU 
(Electronic Control Unit, ou Uni-
dade de Controle Eletrônico) da 
Bosch para gerenciar o Balance 
of Performance (recurso que con-
trola vários parâmetros para equi-
librar os carros de competição em 
relação a seus concorrentes). A 
McLaren, inexplicavelmente, re-
solveu não divulgar a potência do 
GT4. O Artura de rua, combinando 
o motor a combustão e o híbrido, 
tem aproximadamente 670 cava-
los. Para efeito de comparação, 
um modelo da Fórmula 1 tem cer-
ca de 1.000 cavalos de potência.
Destacando agora as várias dife-
renças entre o modelo de rua e o 
de competição, como não tem pro-
pulsão híbrida o GT4 usa um câm-
bio de sete marchas à frente e uma 
ré (no Artura “puro”, o movimento 
para trás é feito com o motor elé-
trico). Ele também tem banco do 
motorista fixo, pedais ajustáveis e 
volante inspirado no McLaren GT3, 
com botões iluminados para com-

petir em qualquer condição, tanto 
de dia quanto à noite. 
O projeto do carro também pre-
vê mais facilidade para entrada e 
saída do motorista, para competi-
ções em que é preciso haver troca 
de piloto durante a corrida. Outros 
recursos para ajudar na condu-
ção são sistemas de freios ABS e 
controle de tração desenvolvidos 
especificamente para automobi-
lismo esportivo, com ajustes para 
diferentes condições de aderência.
Para agilizar o acesso ao reser-
vatório de combustível, tornando 
o reabastecimento mais rápido, o 

GT4 tem um capô removível. Ou-
tra característica específica para 
as pistas é a forma de montagem 
da asa traseira, que permite a 
remoção da parte de trás da ca-
renagem sem que ela precise ser 
retirada também - outra solução 
para facilitar eventuais correções 
no carro durante uma prova. 
Não bastassem todos os recur-
sos já presentes no carro, o GT4 
ainda tem opcionais. Seus com-
pradores podem incluir itens 
como sistema de monitoramento 
da pressão dos pneus, telemetria 
(um conjunto de informações em 
tempo real sobre o desempenho 
do carro), radar para prevenção 
contra colisões e luzes adicionais 
para corridas noturnas (em pro-
vas de resistência, por exemplo). 
E agora, para fechar, o precinho 
do Artura GT4: algo em torno do 
equivalente a R$ 1,3 milhão de 
reais. Mas esse valor é estimado 
para a Inglaterra, sem as taxas 
de transporte, imposto de impor-
tação e margem de lucro de re-
vendedores. Contando com tudo 
isso, não é difícil chegar a um 
valor de dois milhões de reais, 
para uma unidade do modelo que 
fosse vendida no Brasil.  
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A esmagadora maioria dos 
proprietários de veículos 
do mundo jamais irá cogi-

tar a possibilidade de ter, em sua 
garagem, um carro da Jaguar, 
marca inglesa de veículos espor-
tivos de luxo. No entanto, assim 
como acontece com várias indús-
trias em diferentes segmentos, 
ela foi uma das pioneiras em uma 
inovação que hoje é acessível em 
qualquer modelo fabricado do 
planeta. Trata-se dos freios a dis-
co, sistema que traz muito mais 

Produzido artesanalmente e direcionado a seletos apaixonados 
pelo automobilismo, o Jaguar C-Type Continuation traz de volta 
técnicas e conceitos de fabricação da década de 1950

segurança para os veículos do 
que o freio a tambor.
O Jaguar C-Type, em 1952, foi o 
primeiro veículo a ser equipado 
com freios a disco na Europa. Isso 
aconteceu graças ao piloto Stirling 
Moss, que convenceu a Jaguar a 
implementar a tecnologia pionei-
ra no carro que iria participar de 
uma competição chamada Reims 
Grand Prix Meeting, corrida de 50 
voltas e 224 milhas (aproximada-
mente 360 km). A “ousadia” teve 
bons resultados: o carro venceu 

a prova e obteve nova vitória nas 
24 Horas de Le Mans, realizada 
no ano seguinte. Isso ajudou a 
consolidar os freios a disco como 
uma tecnologia viável.
Para celebrar os 70 anos dessa im-
portante contribuição para o auto-
mobilismo mundial, a Jaguar Land 
Rover Classic, divisão da empresa 
responsável pela manutenção e 
produção de peças para modelos 
de todas as épocas, anunciou a sé-
rie especial C-Type Continuation, 
carro similar ao usado em 1952. 

O resgate de um mito

Clássicos
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Feitas à mão e sob encomenda, as 
unidades exclusivas levam 3 mil 
horas (cerca de 4 meses), cada, 
para ficarem prontas. 
O requinte e o cuidado na produ-
ção do carro clássico são de im-
pressionar. O primeiro Continu-
ation ganhou uma pintura Pastel 
Green com assentos em couro 
verde camurça, tudo inspirado no 
modelo pioneiro. “Os C-Type Con-
tinuation apresentam as inova-
ções técnicas e especificações do 
último carro vencedor do Le Mans 
de 1953, incluindo o conjunto de 
freios a disco Dunlop que foi vito-
rioso em Reims em 1952”, afirma 
David Foster, chefe de Engenharia 
da Jaguar Land Rover Classic.
Para conseguir uma produção 
usando os mesmos métodos e 
técnicas de construção da dé-
cada de 1950, a empresa recor-
reu à modelagem CAD, recurso 
computacional que cria repre-
sentações em 3D de objetos e 
máquinas. Os componentes são 
projetados de forma a garantir 

que os veículos da edição espe-
cial Continuation fiquem exata-
mente iguais ao original. Além 
disso, cada C-Type Continuation 
passa por pelo menos 250 mi-
lhas (aproximadamente 400 km) 
de testes físicos, feitos por enge-
nheiros da Jaguar Classic.
Os clientes podem escolher entre 
12 cores e as opções tanto podem 
fazer referência aos tons usados 
na década de 1950 quanto ao que 
é mais usado hoje em dia, como 
as pinturas metálicas. Eles tam-
bém têm a opção de selecionar o 
design interior do modelo a partir 
de uma gama de oito tonalidades 
de couro. Os modelos Continu-
ation, de acordo com a Jaguar, 
são aprovados pela FIA e podem 
participar de todos os eventos 
históricos da entidade - como o 
Jaguar Classic Challenge, com-
petição que reúne apenas carros 
fabricados até 1966.
A montadora inglesa disponibi-
lizou um site para que interes-
sados possam montar, de forma 
personalizada, cada C-Type Con-
tinuation. É possível fazer uma 
visualização em 3D do carro e do 
seu interior. O que mais chama 

a atenção é a simplicidade dos 
componentes, prova de que a 
empresa realmente foi fiel na re-
construção de um carro clássico 
de 70 anos atrás. O configurador 
pode ser acessado no endereço 
classicvisualiser.jaguar.com.
Depois de concluída a configu-
ração, o usuário precisa mandar 
os dados para a Jaguar, fazendo 
a solicitação do seu modelo. Não 
há qualquer referência a valo-
res. Em uma busca na Internet, 
achamos apenas um site falan-
do explicitamente quanto cada 
um pode custar. E os valores são 
surreais: entre 1,2 e 2,7 milhões 
de dólares, algo como de 6,6 a 15 
milhões de reais.   
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A auditoria trabalhista é um 
processo que tem por ob-
jetivo examinar se as leis 

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

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

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

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

Gestão
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Trabalhar no mercado de au-
tomóveis e autopeças não é 
apenas sobre estabelecer 

o valor do produto ou serviço, 
vender e seguir para o próximo 
cliente, diferente do que muitas 
pessoas podem pensar.
É essencial ter uma boa gestão 
comandando toda a empresa 
para que as etapas que vêm an-
tes da venda propriamente dita 
possam acontecer da melhor 
forma possível. É só a partir dis-
so que a transação entre loja e 

O Sebrae acredita que 
a gestão organizacional 

é um ponto essencial 
para o crescimento 

das empresas e os três 
cases de sucesso a 

seguir comprovam que 
o método funciona.

Como a gestão organizacional pode 
ajudar sua empresa a crescer

cliente pode acontecer de uma 
forma segura e que impeça que 
mal entendidos aconteçam.
E para comprovar que uma boa 
gestão pode, sim, revolucionar o 
segmento de automóveis e auto-
peças, trazemos aqui três gran-
des cases de sucesso que con-
taram com o direcionamento do 
Sebrae para conquistarem novos 

patamares. Com uma boa análi-
se, planejamento e olhar crítico, 
acompanhados de uma supervi-
são profissional, o seu negócio 
também pode expandir e alcan-
çar cada vez mais conquistas.
Confira a seguir cada um dos ca-
sos de sucesso e como a aborda-
gem da gestão se adapta ao con-
texto de cada empresa.
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Caso do JR Centro Automo-
tivo traz um ensinamento 

primordial para todo empre-
endedor: é possível — e ne-
cessário — se reinventar para 
não cair no esquecimento. A 
empresa já tem mais de 30 
anos no mercado e continua se 
popularizando entre o público.
A empresa, atualmente, tem per-
cebido um crescimento na deman-
da por parte do público e um fator 
que influenciou nisso foi o investi-
mento feito em marketing digital.
Os clientes não querem mais sair 
de casa despreparados, chegan-
do a um novo local sem saber os 
valores dos produtos ou serviços, 
por exemplo, e a internet traz es-
sas respostas. Por isso, registrar 
a sua empresa em plataformas 
como o Google Business, que 
mostra dados como telefone, 
site, endereço e horário de fun-
cionamento, além da avaliação 
de clientes, é um passo básico, 
mas que pode trazer bons resul-
tados ao longo do tempo.
Porém, em muitos casos é difí-
cil para o gestor perceber tudo 
isso sozinho, já que a missão de 
liderar um negócio tem várias 
exigências paralelas. Por isso, 

quando o JR Centro Automo-
tivo se uniu ao time do Sebrae 
foi possível visualizar com mais 
facilidade o que poderia ser fei-
to para gerar mais demanda e 
qualidade. A partir disso, todas 
as ações pensadas em conjunto 
foram feitas visualizando o lugar 
que o negócio gostaria de chegar 
em um futuro próximo. Com os 
resultados alcançados até então, 
fica fácil perceber que o caminho 
trilhado está dando certo.
E como é possível saber que os 
resultados têm sido positivos? O 
JR Centro Automotivo, aplicando 
os conceitos de organização em-
presarial repassados pelo time 
Sebrae, tem feito avaliações do 
seu serviço por meio de pesqui-
sas de satisfação. Assim, é pos-
sível acompanhar como anda 
a visão do público em relação 
ao negócio. Caso seja percebi-
do qualquer impacto negativo, é 
possível se antecipar, localizar o 
setor da empresa que tem cau-
sado a insatisfação e procurar 
soluções práticas para que o pro-
blema seja resolvido.
E se o índice de satisfação do 
público se manter estável, sua 
empresa vai seguir com o mes-
mo modelo de operação, em 
uma zona de conforto? A res-
posta, definitivamente, é “não”, 
até porque um dos grandes en-
sinamentos que o JR Centro Au-
tomotivo traz como propulsor do 
sucesso é a mudança de acordo 
com o contexto de cada situa-
ção. Uma empresa que está há 
mais de 30 anos no mercado não 
tinha como prever o sucesso da 
internet e das redes sociais, por 
exemplo, mas com a observação 
do cenário, gestão qualificada e 

JR Centro Automotivo: se 
reinventar é um trabalho constante

a procura por apoio de profis-
sionais qualificados, foi possível 
perceber as mudanças e adap-
tar-se ao que o público exigia.
Um exemplo prático, trazendo 
novamente o caso do JR Cen-
tro Automotivo, é a questão do 
markup, um índice que é usa-
do por novos empreendedores 
para começarem a precificar os 
seus produtos e serviços. Quanto 
mais alto o resultado, mais caro 
o cliente vai precisar pagar e o 
primeiro pensamento que vem à 
mente é de que o público vai se 
afastar e procurar concorrentes 
que cobrem menos, mas é aí que 
entra a questão da qualidade. 
Neste case de sucesso, o markup 
subiu de 1.7 para 1.9 e isso não 
alterou em nada o índice das pes-
quisas de satisfação que estavam 
sendo feitas. Ou seja, mesmo pa-
gando mais caro, os clientes ain-
da estavam gostando do trabalho 
oferecido, o que comprova que 
vários fatores, para além do pre-
ço, influenciam na experiência do 
consumidor, como atendimento, 
qualidade do serviço, prazo de 
entrega e muito mais.
Esse tipo de análise reforça a im-
portância de estar atento ao con-
texto de cada cenário. É graças a 
uma boa gestão que o JR Centro 
Automotivo se mantém relevante 
no mercado há mais de 30 anos 
e se reinventa sempre. Observar 
e aplicar são palavras de ordem, 
já que as preferências estão mu-
dando rapidamente e a concor-
rência é cada vez maior. Ganha 
quem oferece clareza nas infor-
mações, qualidade no produto 
ou serviço e comunicação efetiva 
antes, durante e após todo o pro-
cesso de venda.
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EJ Alinhamento: 
o sucesso é progressivo

A melhor parte de ouvir e re-
passar cases de sucesso é 

o sentimento de inspiração que 
fica em cada um. A partir de em-
preendedores reais, como vários 
que existem ao nosso redor, é 
possível entender que a trajetó-
ria para o sucesso, muitas vezes, 
é conturbada e parece que não 
vai levar a lugar nenhum, mas 
pequenos detalhes e decisões 
são fundamentais para encontrar 
o jeito certo de crescer e o Se-
brae participa de perto de histó-
rias como essas, sendo um apoio 
profissional que abre os olhos 
para diversos caminhos que as 
pessoas geralmente não veem. 

Quando o gestor decide aceitar 
esse apoio, o crescimento vem 
com mais facilidade e a EJ Ali-
nhamento é a prova disso.
A empresa, que também faz par-
te do segmento de automóveis 
e autopeças, nasceu na perife-
ria de Fortaleza com expectati-
vas baixas de atender apenas a 
região mais próxima e tirar um 
lucro dali. Todo o processo de 
construção foi feito pelos pró-
prios empreendedores inician-
tes que precisaram cavar a vala 
do alinhamento e retirar toda a 
areia do espaço sem a ajuda de 
profissionais da área, movidos 
pelo sentimento de que aquele 
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Existem empresas 
que já começam o 

caminho profissional 
dando uma aula sobre 
gestão organizacional 
e o Juautos Centro Au-
tomotivo é um grande 
exemplo disso. O negó-
cio foi inscrito no Selo 
Sebrae de Qualidade 
Empresarial, que visa 
estimular a implanta-
ção de melhorias nos 
produtos e serviços 
ofertados nas empre-
sas. No entanto, logo na avaliação inicial feita pelos profis-
sionais, já foi possível perceber que o Centro Automotivo era 
literalmente um modelo exemplar de gestão, já que todos os 
fluxos eram muito bem definidos de acordo com os parâme-
tros do Sebrae, então poucas melhorias podiam ser feitas ali.
Assim, o Juautos Centro Automotivo conseguiu, logo de cara, 
pontuação suficiente para alcançar a maior premiação do 
Selo Sebrae de Qualidade Empresarial: o Selo Diamante. Isso 
serviu para comprovar a maturidade que existe por trás da 
empresa, considerando que os processos internos eram mui-
to bem organizados e isso refletia diretamente na relação do 
Centro Automotivo com os clientes. Isso mostra, inclusive, 
que a transação de compra e venda é importante, claro, mas 
as etapas internas não podem ser vistas como inferiores ou 
dispensáveis — e esse é um grande ensinamento que o Jua-
tos Centro Automotivo, empresa referência no segmento de 
automóveis e autopeças, nos deixa.
Além desse caso de sucesso, considerando também as tra-
jetórias e ensinamentos do JR Centro Automotivo e EJ Ali-
nhamento, fica cada vez mais fácil entender a importância 
da gestão organizacional como um todo, especialmente no 
âmbito automotivo. Quando a empresa tem seu fluxo interno 
bem definido, todos os processos conseguem fluir mais facil-
mente e é possível visualizar o caminho para alcançar novos 
objetivos. Assim, visualizar o futuro fica cada vez mais fácil e 
o próximo passo é trilhar o caminho para chegar até lá.   

negócio precisava nascer.
No começo eram apenas quatro 
vagas para carros, o que, na épo-
ca, era compatível com o espera-
do. A partir desse cenário, é inte-
ressante compará-lo com a visão 
atual da EJ Alinhamento: uma 
empresa com galpão próprio, es-
paço com dez elevadores para re-
ceber vários veículos de uma só 
vez e o nome que se tornou re-
ferência no mercado de serviços 
mecânicos da cidade.
Pode parecer que foi algo rápido 
entre o começo de tudo e o cená-
rio atual ou que a sorte foi a pro-
pulsora do sucesso da empresa, 
mas é preciso pensar de forma 
prática para entender como o 
seu negócio também pode pas-
sar por esse crescimento. Os 
donos da EJ Alinhamento faziam 
todo o gerenciamento da empre-
sa, desde trabalhos manuais até 
administrativos, porque não ain-
da não conseguiam se associar 
aos profissionais das respectivas 
áreas, mas na primeira oportuni-
dade eles fizeram isso, aos pou-
cos, e começaram a entender os 
rumos que a empresa poderia 
seguir para alcançar horizontes 
que eles nunca tinham imagina-
do até então.
Ser um bom gestor significa tam-
bém reconhecer os seus limites: 
o empreendedor dá a vida à sua 
empresa, mas a visão de um pro-
fissional sempre é necessária 
para fazer escolhas mais asser-
tivas e traçar os caminhos para 
alcançar os objetivos esperados. 
Contar com a ajuda do time Se-
brae foi essencial para que a EJ 
Alinhamento pudesse crescer e 
se tornar a referência que é hoje. 
Gestão organizacional de quali-
dade tem esse efeito na prática.

Juautos Centro Automotivo: 
exemplo a ser seguido
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A importância do olhar para a 
saúde mental do colaborador

É fato que a saúde mental 
hoje é um dos temas mais 
abordados no mundo. E 

não é mais surpresa que as em-
presas precisam inserir ações 
de qualidade de vida para o seu 
time, pois a saúde dos colabora-
dores impacta, necessariamente, 
a saúde da empresa. Ou seja, ela 
tem uma conexão direta com as 
relações de trabalho e, conse-
quentemente, com os resultados.
Considerando isso, o que você 
tem feito em relação a saúde do 
seu time e como pode contribuir 
para um ambiente de trabalho no 
qual todos possam ser sua me-
lhor versão a cada dia? Para co-
meçar, faça o exercício de olhar 
para as pessoas e mude a pers-
pectiva de que representam um 
número. Elas são muito mais que 
isso: representam emoções, sen-
timentos. É a partir desse con-
junto que as atitudes do gestor 
devem entrar em ação, somando 
ou diminuindo na coletividade.
Desenvolva momentos de forta-
lecimento de autocuidado, como 
atividades de autoconhecimento 
e autoconsciência. Elas levarão a 
um olhar muito mais significativo 
do que os momentos motivacio-

nais, que têm prazo de validade. 
Gerar oportunidades respeitosas 
para que as pessoas se reco-
nheçam com suas forças e fra-
gilidades emocionais dará mais 
sustentação e permitirá que cada 
membro do seu time descubra 
quem realmente é e assim possa 
escrever com muito mais signifi-
cado a sua jornada de vida. 
Pessoas que realizam suas ativi-
dades com um propósito tendem 
a ser mais felizes e entregam 
resultados melhores e pautados 
em uma lealdade que começa 
com elas próprias. Com isso, elas 
geram mais pertencimento e en-
gajamento profissional.
Mude as estratégias de cobran-
ças. As pessoas precisam sen-
tir apoio, conexão e sentido no 
que desenvolvem. Escute mais, 
oriente, reoriente, se necessário, 
e assim terá profissionais enga-
jados e assumindo seus papéis 
com mais consciência.
Para que cada colaborador en-
tregue sua melhor versão, se faz 
necessário que ele esteja em um 
ambiente saudável que demons-
tre isso não só da boca para fora 
e sim com práticas diárias. 
Para concluir, segue um resumo 

de dicas para construir um am-
biente mais saudável para os co-
laboradores:
• Estimule momentos de auto-

cuidado;
• Busque parcerias com profis-

sionais e instituições que po-
dem ajudar na tarefa, como 
academias e psicólogos;

• Envolva a família em momentos 
interativos;

• Ofereça feedbacks respeitosos 
e pautados em ferramentas de 
desenvolvimento que possam 
gerar o autoconhecimento e a 
autorresponsabilidade;

• Estimule rodas de conversas 
sobre assuntos como adminis-
tração das finanças pessoais, 
práticas de alimentação saudá-
vel, atividades físicas e técnicas 
de respiração.

Enfim, está mais do que na hora 
de trocar o olhar do foco nos re-
sultados e exercitar o olhar para 
dentro e para as pessoas. Só 
assim a empresa irá conseguir 
resultados sustentáveis e com 
valores pautados na saúde dos 
seus colaboradores e na valori-
zação humana. 
Acredite e seja você também 
sua melhor versão!    

Recursos humanos

As novas técnicas e conceitos de gestão apontam para a 
necessidade cada vez maior de priorizar o bem estar dos 
colaboradores para melhorar a produtividade das empresas

Izabel Bandeira 
Psicóloga e coach 

izabelband@hotmail.com





Se um país que está entre 
os mais desenvolvidos do 
mundo e tem, entre suas 

indústrias, marcas lendárias do 
automobilismo esportivo resolve 
criar um campeonato próprio, o 
que acontece? Fácil responder: 
ele se torna uma das competi-
ções mais importantes da Euro-
pa e ao longo dos anos expande 
suas fronteiras, recebendo a par-
ticipação de pilotos e fábricas de 
outros países do continente. 
Esse é um breve resumo do que 
ocorreu com o Deutsche Tou-
renwagen Masters (traduzindo, 

Campeonato DTM, criado na Alemanha, reúne marcas 
lendárias do país e da Itália e é uma boa vitrine do 
poderio de modelos europeus de alta performance 

A corrida dos países
dos carrões

Competição
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algo como “Mestres Alemães de 
Carros de Turismo”, mais conhe-
cido por DTM. Criado na década 
de 1980, ele tinha a proposta ini-
cial de ter pilotos guiando apenas 
modelos de montadoras do país 
que abriga lendas como BMW, 
Mercedes-Benz, Audi e Porsche.
O campeonato é dividido três ca-
tegorias: a principal DTM, a DTM 
Trophy (destinada a pilotos ini-
ciantes que almejam acessar a 
DTM) e a DTM Classic, formada 
apenas por carros de décadas 
anteriores a 2000. 
Segundo os organizadores do 
torneio, um carro DTM da cate-
goria principal é bem mais que 
“um modelo de rua com este-
roides”. Os veículos são equi-
pados com carenagem em fibra 
de carbono e capazes de voar 
baixo com um desempenho im-
pressionante. Para efeito de 
comparação, um BMW M4, su-
peresportivo de passeio, acelera 
de 0 a 100 km por hora em 4,2 
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segundos. Seu “irmão” na DTM, 
por sua vez, consegue fazer o 
mesmo em 2,9 segundos.
A explicação para a melhoria na 
performance dos modelos DTM 
em relação a seus equivalentes 
de rua está, entre outras coi-
sas, no uso de um turbocom-
pressor nos motores de quatro 
cilindros (até 2019, eles eram 
V8). O recurso aumenta a po-
tência em cerca de 150 cavalos, 
deixando todos em um patamar 
próximo de 600 cavalos. 
Os números dos carros são su-
perlativos. Segundo a BMW, por 
exemplo, a bomba d’água de um 
modelo seu na DTM pode circu-
lar 18 mil litros por hora. Já o 
turbocompressor força mais de 
400 litros de ar por segundo na 
unidade de força, produzindo 
1.500 metros cúbicos de ar em 
uma hora – “quase o mesmo 
que a quantidade em um balão 
de ar quente”, dizem os organi-
zadores do campeonato.
Outras curiosidades sobre eles: 
mesmo com todos os recursos e 
motores ultra potentes, os car-
ros pesam menos de uma tone-

lada (mais ou menos o mesmo 
que um Fiat Mobi, o ultracom-
pacto da Fiat), chegam a 300 km 
por hora (praticamente o pata-
mar de um modelo da Fórmu-
la 1) e seus sistemas de freio, 
devido à extrema carga que su-
portam, chegam a temperaturas 
maiores que as da lava de vulcão 
(entre 800 e 1.200 graus).
Como não podia deixar de ser, 
dada a relevância da Alemanha e 
dos seus carros, a DTM expandiu 
suas fronteiras. Hoje ela conta 
com 32 pilotos de várias nacio-
nalidades - inclusive de fora da 
Europa, como os brasileiros Fe-
lipe Fraga, na principal, e Thia-
go Vivacqua, na DTM Trophy - e 
marcas alemãs e italianas: Audi, 
Mercedes-Benz, BMW, Porsche, 
Lamborghini e Ferrari.
Outro fato que denota a impor-
tância da DTM é a participação de 
“pesos pesados” da indústria de 
peças, serviços e acessórios au-
tomotivos. Dentre eles estão, por 
exemplo, a Schaeffler e a Mahle, 
desenvolvedoras de soluções de 
tecnologia, a Michellin, fabrican-
te de pneus, e a Dekra, segura-
dora com atuação mundial.    

29/04 a 01/05
Portimão (Portugal)

20/05 a 22/05 
Lausitzring 
(Alemanha)

17/06 a 19/06
Imola (Itália)

01/07 a 03/07
Norisring (Alemanha)

26/08 a 28/08
Nürburgring 
(Alemanha)

09/11 a 11/09
Spa-Francorchamps 
(Bélgica)

23/09 a 25/09
Red Bull Ring 
(Áustria)

07/10 a 09/10
Hockenheimring 
(Alemanha)

Calendário de 2022
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Respondendo diretamente à pergunta, sim. 
Os motores à combustão irão sobreviver aos 
veículos elétricos. O futuro da mobilidade é 

eletrificado sim, como falamos no artigo anterior, 
mas essa não pode ser a única aposta. Precisamos 
distribuir os ovos em diversas cestas, diversificar 
as opções. A frota de veículos elétricos ainda pos-
sui representação ínfima perante a frota total, ma-
joritariamente à combustão, porém as vendas de 
veículos eletrificados possuem crescimento expo-
nencial nos últimos anos, e a tendência é que con-
tinue assim. Porém veículos eletrificados podem 
ser puramente elétricos, com baterias potentes 
armazenando energia, ou híbridos, onde a bateria 
é bem menor, mais leve e mais barata, auxiliada 
por um motor à combustão.
O desafio de tornar eficiente os deslocamentos 
dentro de metrópoles cada vez mais populosas 
e extensas territorialmente obrigatoriamente 
passa por oferecer diversos tipos de modais de 
deslocamentos, desde os mais simples como dis-
ponibilizar ciclo-faixas para quem usa a bicicle-
ta como meio de transporte, até os mais caros e 
complexos como linhas de metrôs subterrâneos 
atravessando a cidade.
No artigo passado falamos sobre a mobilidade elé-

trica, que possui uma extensa gama de meios de 
locomoção além dos veículos de passeio elétricos, 
como bicicletas, patinetes, scooters, trens, ônibus 
e veículos comerciais leves, todos com propulsão 
elétrica. Mas a mudança de uma frota de 59.452.895 
veículos de todas as categorias em circulação no 
Brasil para propulsão elétrica não se dá de forma 
rápida, e mesmo no futuro, sempre haverá espaço 
para as tecnologias anteriores, que continuam se 
aperfeiçoando ao longo do tempo.
Falando na principal tecnologia de propulsão do úl-
timo século, temos o Motor de Combustão Interna 
– MCI, que vem se atualizando constantemente e 
com ganhos expressivos em eficiência com a ado-
ção de componentes eletrônicos em todas as partes 
do motor, gerenciando e otimizando não só a com-
bustão, como também o tratamento dos gases pós 
combustão, reduzindo a emissão de poluentes junto 
com o ganho de eficiência. O gráfico abaixo (Figura 
1) mostra esse salto de eficiência nos últimos 120 
anos, que aconteceu graças às evoluções mecâni-
cas e gerenciamento eletrônico, conseguidos com 
investimentos em pesquisa e desenvolvimento de 
tecnologias e com o empurrãozinho das legislações 
ambientais, que os governos vêm aprimorando e 
tornando mais exigente nas últimas décadas.

Os motores à combustão terão sobrevida com a chegada 
dos veículos eletrificados?
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Figura 1. Evolução da Eficiência do Motor Otto.
Fonte: Revista Economia & Energia.
 
O Brasil acompanha de perto as legislações que 
entram em vigor na Europa e Estados Unidos. Cha-
mada de PROCONVE, Programa de Controle da 
Poluição do Ar por Veículos Automotores para veí-
culos automotores leves novos de uso rodoviário, a 
legislação vem sendo aplicada desde 1990 e sendo 
atualizada periodicamente de acordo com as datas 
abaixo:
PROCONVE L1 -- 1990
PROCONVE L2 -- 1992
PROCONVE L3- 1997
PROCONVE L4 -- 2007 (OBD-BR1)
PROCONVE L5 -- 2009 (OBD-BR2)
PROCONVE L6 -- 2014
PROCONVE L7 -- 2022
PROCONVE L8 -- 2025

Em janeiro de 2022 entrou em vigor para veículos 
leves o PROCONVE L7, que em sua sétima fase do-
brou a quilometragem que os catalisadores dos veí-
culos devem suportar íntegros filtrando os gases de 
escape, de 80 mil para 160 mil quilômetros, além 
de reduzir ainda mais os limites máximos de emis-
sões, como pode ser visto na tabela 1.

Categoria

NMOG 
+ NOx 
em 
mg/
km

MP(1) 
em mg/
km

CO 
em 
mg/
km

Aldeídos 
(3)
em mg/
km

NH3(2) 
em 
ppm

Evaporativa 
(5)

Emissão de 
abastecimento 
(5)

Leve 
Passageiro 80 6 1000 15 declarar 0,5 g/teste 50 mg/L 

abastecido
Leve 
Comercial 140(3) 6(3)

320(4) 20(4) - - -

Tabela 1. Limites estipulados para a fase L7 do 
PROCONVE.

FONTE: Diário Oficial da União, publicado em: 
24/12/2018.
(1) Aplicável a veículos equipados com motores de 
ignição por centelha e injeção direta de combustível 
ou motores do ciclo Diesel.
(2) Aplicável a veículos equipados com motores do 
ciclo Diesel com sistemas de pós-tratamento que 
utilizem agente redutor líquido.
(3) Aplicável somente a veículos equipados com 
motores com ignição por centelha.
(4) Aplicável somente a veículos equipados com 
motores do ciclo Diesel.
(5) Não aplicável nos ensaios em que os veículos 
utilizarem óleo diesel ou GNV.

Assim como aconteceu em 2013, quando a obriga-
toriedade dos itens de segurança Air Bags e ABS 
entraram em vigor, os longevos Fiat Uno Mille e 
Volkswagen Kombi tiveram que ser descontinua-
dos, pois o investimento em adaptar os equipamen-
tos nesses projetos antigos, mas que ainda vendiam 
bem, não valeria a pena, a fase L7 do PROCONVE 
forçou fabricantes a retirar de linha alguns mode-
los, ou pelo menos versões de alguns modelos de 
veículos, que possuíam motores de projeto antigo, 
muitas vezes bons motores e que vendiam bem, 
porém defasados tecnologicamente, e por força de 
lei tiveram que parar de serem fabricados, como os 
motores Stellantis E-torq 1.6 e 1.8 que equipavam 
os Fiats Toro, Doblo, Grand Siena e o Jeep Rene-
gade, além do motor Volkswagen EA111 1.6 8v que 
equipava Gol, Voyage, Fox e Saveiro e os motores 
da General Motors 1.0 SPE/4 ECO 8v 4 cilindros que 
equipavam os modelos Joy e Joy Plus (Onix modelo 
antigo), ficando somente o 1.0 mais moderno de 3 
cilindros do Onix modelo novo.
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Figura 2: Motores que foram descontinuados com a 
entrada em vigor da fase 7 do PROCONVE para veí-
culos leves. Em cima motor Stellantis Etorq e Gene-
ral Motors SPE/4 1.0 8v e embaixo motor Volkswa-
gen EA111 1.6 8v.
Fonte: divulgação para imprensa.

Em janeiro de 2025 está previsto a entrada em vigor 
da fase L8 do PROCONVE, restringindo ainda mais 
os limites de emissões e forçando os fabricantes a 
se atualizarem mais uma vez sob pena de ter que 
descontinuar veículos e motores. A cada evolução 
vemos um aumento na eficiência dos motores, 
tornando-se mais potentes e econômicos, e conse-
quentemente, poluindo cada vez menos o meio am-
biente, como visto na Figura 1.
Vale o lembrete que, da mesma forma que para os 
veículos leves, há o PROCONVE para veículos pesa-
dos, que funciona de forma semelhante e entrou na 
fase P8 em janeiro de 2022, equivalente a EURO 6 
europeia.
Então apesar das vendas de veículos eletrificados 
(que incluem os híbridos, que mantém o motor à 
combustão como auxiliar) estarem em crescimento 
exponencial nos últimos anos, como pode ser visto 
na Tabela 2, os motores à combustão ainda estão 
em franca evolução, melhorando sua eficiência e, 
portanto, vão sobreviver a eletrificação da mobili-

dade, seja como alternativa ou junto aos motores 
elétricos nos veículos híbridos.

Figura 3. Evolução de vendas de veículos eletrifica-
dos no Brasil.
Fonte: ABVE – Associação Brasileira do Veículo Elé-
trico.

 Se formos voltar ao cerne da motivação da 
eletrificação da mobilidade, constataremos que o 
que está em questão é a redução da poluição at-
mosférica, que no caso da mobilidade vem dos 
motores de combustão interna. Porém, ao utilizar 
combustíveis renováveis e analisar todo o ciclo de 
vida, desde a obtenção da matéria prima, fabrica-
ção do combustível e destinação final de resíduos, 
ou seja, toda a cadeia, e não só as emissões durante 
o transporte, temos uma alternativa à eletrificação 
totalmente viável e já em uso, inclusive sendo pio-
neiros nisso desde a década de 70, que é o Etanol, 
nosso álcool da cana de açúcar. Há artigos científi-
cos que chegam a considera-lo inclusive mais limpo 
que a propulsão eletrificada feita a análise de todo o 
ciclo de vida. Mas isso é um tema um tanto polêmi-
co, que fica para o próximo artigo, combinado?
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Cursos Senai em oferta - área automotiva

Turma curso data início turno valor

23220 Técnico em manutenção automotiva 8/8/2022 manhã *matrícula + 17x de 
R$ 332,78

23557 Técnico em manutenção automotiva 8/8/2022 noite *matrícula + 17x de 
R$ 332,79

23379 Pintor de automoveis 8/16/2022 noite R$ 1.050,00
24210 Mecânico de veículos diesel 8/8/2022 noite R$ 890,00
23328 Mecânico de veículos diesel 8/22/2022 tarde R$ 720,00

24202 Mecânico de suspensão, direção, 
freios e alinhamento de direção e rodas 8/8/2022 tarde R$ 872,00

24199 Mecânico de suspensão, direção, freios 
e alinhamento de direção e rodas 8/29/2022 noite R$ 1.090,00

23307 Mecânico de motor e câmbio - álcool e gasolina 8/8/2022 noite R$ 1.090,00
23310 Mecânico de motor e câmbio - álcool e gasolina 8/16/2022 tarde R$ 872,00

23366 Mecânico de manutenção em motores 
ciclo otto - ead 8/8/2022 - R$ 590,00

23299 Mecânico de manutenção em motocicleta - ead 9/5/2022 - R$ 550,00

21900 Mecânico de manutenção de 
motocicletas - Senai Sobral 8/8/2022 noite R$ 990,00

24257 Mecânico de manutenção de motocicletas 8/16/2022 noite R$ 1.250,00
23251 Mecânico de ar condicionado automotivo 8/16/2022 noite R$ 1.050,00
24171 Mecânica de bicicletas - senai juazeiro do norte 9/19/2022 tarde  R$ 360,00
24398 Injeção eletrônica flex 8/22/2022 noite R$ 890,00
23430 Injeção eletrônica diesel 8/16/2022 noite R$ 850,00
24453 Injeção eletrônica de motocicletas 8/22/2022 noite R$ 550,00
23868 Fundamentos de manutenção de empilhadeiras 8/8/2022 tarde R$ 392,00
24468 Eletricista de automóveis - ead 8/22/2022 - R$ 500,00
23244 Eletricista de automóveis 8/8/2022 manhã R$ 1.190,00
23248 Eletricista de automóveis 8/8/2022 tarde R$ 972,00
24220 Eletricista de automóveis 8/15/2022 noite R$ 990,00
23246 Eletricista de automóveis 8/16/2022 noite R$ 1.190,00

Felipe da Silva Frutuoso
Técnico em Manutenção Automotiva, Engenheiro Mecânico, Mestre em Ciências Físicas 

Aplicadas, doutorando em Engenharia Mecânica, possui vasta experiência em manutenção 
industrial, pesquisas em motores de combustão interna e combustíveis alternativos, assim 

como em emissões veiculares. Atualmente é Especialista Técnico do SENAI-CE e Professor dos 
cursos de Engenharia da Estácio.



O significado do clássico pro-
vérbio brasileiro “o que os 
olhos não veem, o coração 

não sente”, literalmente, pode 
ser analisado como o seguinte: 
fora da vista, fora da mente. Acho 
que esse conceito é muito ilus-
trativo para caracterizar o que 
acontece com empreendedores 
que ainda não implementaram a 
gestão em seus negócios.
Estamos passando por um mo-
mento bastante complicado, na 
economia do nosso país, e isso faz 
com que os empresários busquem 
justificativas para os insucessos e 
se eximam de sua real responsabi-
lidade. Mas mesmo diante de todo 
esse quadro econômico turbulen-
to, podemos afirmar, com base nos 
dados do programa SOL (O Segre-
do das Oficinas Lucrativas), que o 
mercado de reparação automotiva 
apresentou indicadores positivos 
nos cinco primeiros meses do ano. 
Os dados coletados tomando como 
referência o segmento de repara-
ção automotiva para a linha leve 
apresentaram um crescimento de 
4,71% na demanda de serviços, de 
35,97% no faturamento e 9,01% na 
produtividade. E o mais importan-
te: aumento de 35,43% na lucrati-
vidade média das empresas parti-
cipantes do programa.
Contra fatos não existem argu-
mentos. Sabemos que esse seg-
mento é movido por necessidade 

de consumo e mesmo com a baixa 
capacidade de compra do proprie-
tário de um veículo, quando existe 
a necessidade de uma reparação, 
muitas vezes ela não pode ser 
adiada. Outro fator relevante, nes-
se cenário, é que as elevadas taxas 
de juros e a perda de poder aquisi-
tivo dos consumidores vêm inibin-
do a demanda por veículos novos. 
Dessa forma, os proprietários aca-
bam por ter de investir na manu-
tenção de seus veículos usados.
Os dados que apresentei são do 
segmento de serviço de repara-
ção, mas não podemos esquecer 
que ele influencia toda a cadeia 
de comercialização de peças. 
Logo, podemos afirmar que o 
quadro é positivo para todos os 
players da cadeia. Fica, então, a 
pergunta: Por que diante deste 
cenário ainda existe uma boa fa-
tia de empresários lamentando? 
A resposta também pode ser ex-
traída dos números. Novamente, 
recorro aos estudos do nosso BI 
- SOL (Business Intelligence – O 
Segredo das Oficinas Lucrativas) 
que, de forma clara, apresenta um 
crescimento de 16,18% no prazo 
médio de venda. Ou seja, o cliente 
está procurando mais flexibilidade 
na hora de pagar a conta e isso faz 
com que o prazo fornecido pelas 
empresas seja alongado.
O aumento do prazo médio de 
venda afeta diretamente o fluxo 

de caixa dos empreendimentos, 
sinalizando um aperto imediato 
no saldo bancário. E isso indepen-
dentemente da margem de lucro 
ter sido elevada ou não. É aí que 
lembro novamente o ditado: “o que 
os olhos não veem, o coração não 
sente”. O empresário que não per-
cebe a realidade por não acompa-
nhar seus resultados por meio de 
uma gestão adequada (separan-
do a análise financeira da análise 
econômica), quando vê o saldo do 
banco diminuir já entra em pânico 
e parte para tomada de decisões 
erradas que acabam por agravar a 
eficiência de suas operações.
O momento, portanto, é de focar 
na gestão do fluxo de caixa, e o 
grande diferencial competitivo de 
hoje é fornecer ao cliente con-
dições de consumo por meio de 
alongamento do prazo de venda. 
A empresa que possui reserva 
para atender essa necessida-
de parte na frente. Já a que não 
que não possui reserva deve pro-
curar, de forma criativa, captar 
recursos de custo baixo (anteci-
pação de cartões) permitindo a 
viabilização do negócio. A gestão 
empresarial tem exigido cada vez 
mais dos empresários, e o ama-
dorismo tem pago um preço caro 
pela sua ineficiência. Portanto, 
caro empresário, deixo aqui mi-
nha dica: invista em gestão.

Sucesso!   

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

Novo olhar

Cláudio Araújo
claudioaraujo@secrel.com.br

Êxito Consultoria
www.exitotreinamento.com.br
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Andrea Câmara
Administradora de empresas, Gerente 

Comercial da Eletroparts Distribuidora.
andreaccamara@gmail.com

Os vilões da lucratividade

Muitos sofrem com a ilusão 
de que vender muito sig-
nifica ter lucro. É preciso 

deixar claro que o faturamento 
representa as receitas obtidas 
com as vendas e o lucro, por ou-
tro lado, é o valor que sobra após 
subtrair da receita obtida os cus-
tos e as despesas operacionais 
envolvidas na venda. Após des-
tacar essa distinção, vou apre-
sentar, a seguir, os vilões que 
comprometem a lucratividade, 
fazendo empresas falirem antes 
dos 5 anos de funcionamento.
1. Misturar as finanças pessoais 
com as da empresa é, disparado, 
o erro mais comum. Essa prática 
não permite saber o lucro real e 
nem obter projeções para o futuro. 
2. Pró-labore não é lucro, é uma 
despesa administrativa. Então, é 
preciso estabelecê-lo de forma que 
ele seja condizente com a realidade 
e a saúde financeira da empresa.
3. Falta de planejamento estra-
tégico significa desconhecimen-
to sobre a própria organização. 
É durante a sua construção que 
são identificados os pontos fortes 
e fracos da empresa. Por isso, é 
essencial ter controle absoluto 

da equação “entradas” x “saídas”.
4. Excesso de descontos e prazos 
longos comprometem a margem 
de lucro. Dito isso, minha dica é 
a seguinte: Não dê, TROQUE. É o 
famoso “dê com uma mão e tire 
com a outra”. O cliente gosta de 
pensar que está levando vanta-
gem, então, ao conceder uma 
boa condição, equilibre a nego-
ciação ganhando na outra ponta.
5. Produtividade baixa não traz 
bons resultados. Demita os ven-
dedores que não realizam pelo 
menos de 20% a 30% de fecha-
mentos. Produtividade alta é feita 
com os melhores colaboradores. 
Também vale observar, quando 
há bons resultados, se é o vende-
dor que é bom ou se é a sua car-
teira de clientes que é boa, por-
que nas mãos de um excelente 
profissional essa carteira poderá 
render bem mais.
6. Giro de estoque baixo sinaliza 
vendas fracas e os produtos de-
moram a serem repostos, o que 
ocasiona um volume de estoque 
excessivo. A manutenção do es-
toque parado envolve maiores 
custos de armazenagem. Conse-
quentemente, o risco dos produ-

tos ficarem obsoletos ou fora do 
prazo de validade é alto.
7. Com Ticket Médio baixo a 
margem de lucro e custo tam-
bém são normalmente baixos e, 
dependendo da situação, não se 
tem um retorno sustentável para 
o negócio.
8. Uma taxa de inadimplência 
aceitável, segundo dados das 
operações de crédito do Sistema 
Financeiro Nacional (SFN) dispo-
nibilizada pelo Banco Central, é 
de 5%. Fique de olho!
9. Precificação errada leva a em-
presa à falência e muitos empre-
sários não têm total segurança em 
fazê-la. O custo, a rentabilidade, a 
concorrência e o valor são fatores 
importantes a serem considerados 
para a formação de preços.
10. Despesas altas diminuem a 
margem de lucro e decretam a 
falência do  negócio, quando são 
maiores que as entradas.
Para concluir, destaco que, ape-
sar dos obstáculos, muitas em-
presas que têm organização 
financeira eficiente e bom pla-
nejamento conseguem ter boa 
saúde financeira e ser muito lu-
crativas.    

Cuidado! Nem sempre vender muito significa ter lucro! 
Confira dicas de como proceder para garantir um bom 
desempenho financeiro para a empresa

Venda mais
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A suspensão de um veículo pesado é um sistema que 
combina vários componentes, definidos de acordo com o 
tipo de uso e a capacidade de carga. Conheça alguns deles

Muita complexidade

Componente

Se você algum dia já andou em uma charrete 
ou uma carroça, deve ter notado que as duas 
rodas usadas nesse tipo de meio de transpor-

te ficam apoiadas, geralmente, sobre um feixe com 
várias camadas de metal. Trata-se de uma das for-
mas mais rudimentares de suspensão, que se ca-
racteriza pela robustez e pela boa capacidade para 
suportar o peso das cargas. E muito por causa des-
sas duas qualidades, é um conjunto marcado pela 
rigidez, o que traz certo desconforto. O sistema, por 
ser “duro”, não absorve muito os impactos das irre-
gularidades do solo e leva todos os solavancos para 
quem está sentado no banco do veículo.
Por sua simplicidade e resistência, a suspensão 
com feixe de molas, como é chamado esse compo-
nente, foi muito usada durante os primeiros anos 
da indústria automobilística. E o seu conceito ain-
da está presente em veículos da linha pesada, mas 
a evolução tecnológica fez com que ele hoje seja 
apenas um de vários componentes que formam a 
suspensão dos caminhões atuais. E em alguns, ele 
nem é mais usado, graças a peças que garantem a 
mesma resistência usando outros recursos - como 
a suspensão a ar, por exemplo.
Auto Revista Ceará reúne, aqui, um resumo dos 
principais componentes usados na suspensão dos 
veículos de linha pesada. Como eles têm várias par-
ticularidades que não são encontradas em carros 
de passeio, os sistemas são mais complexos e po-
dem combinar diferentes soluções para resultar no 
melhor desempenho possível e, ao mesmo tempo, 
garantir a segurança necessária para a locomoção 
de modelos que podem carregar quase 60 tonela-
das em uma viagem.

Feixe de molas
Como já dissemos, é um dos componentes mais bá-
sicos da suspensão de um veículo da linha pesada. 
Com o desenvolvimento de novos projetos, o feixe de 

molas evoluiu e hoje existem variações. O mais clás-
sico é o semi-elíptico, no qual duas ou mais molas, 
uma sobre a outra, têm uma curvatura que permite a 
formação de um vão livre. Esse é o espaço para elas 
se contraírem, quando o veículo está em movimento 
e passa por uma irregularidade. Como a forma re-
sultante do feixe é parecida com uma figura geomé-
trica chamada elipse, a peça ganhou esse nome.
Outra variação é o feixe de molas trapezoidal, no 
qual o peso é distribuído entre molas sobrepostas 
e cada uma é um pouco maior que a de baixo, for-
mando uma figura geométrica chamada trapézio. 
Há ainda o feixe parabólico, no qual as molas va-
riam a espessura ao longo do perfil de cada uma 
de forma proporcional ao peso aplicado em cada 
ponto. Por ser um projeto mais moderno, a mola 
parabólica também pode ser composta apenas de 
uma lâmina de metal, dependendo da aplicação, 
porque sua eficiência é maior que a dos sistemas 
mais tradicionais.

Feixe trapezoidal

Feixe parabólico
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Feixe semi-elíptico

Mola pneumática

Como o próprio nome diz, uma bomba de ar faz a 
regulagem de pressão e, com isso, a mola absor-
ve os impactos. A principal vantagem do sistema é 
permitir o dimensionamento da altura do veículo de 
acordo com a necessidade do motorista.

Barra estabilizadora
Ela tem a função de minimizar a inclinação da car-
roceria em curvas ou irregularidades do solo. Além 
disso, no eixo dianteiro ela traz melhor dirigibilida-
de para o motorista, tornando o volante mais firme.

Barra de torção
Extremamente robusto, esse componente é tam-
bém simples e de baixo custo. Era, inclusive, o usa-
do no Fusca e na Kombi, dois modelos da Volkswa-
gen que eram populares pela durabilidade e fácil 
manutenção das suas peças. O funcionamento da 
barra de torção é fácil de entender: ela absorve 
as irregularidades do solo se movimentando para 
cima ou para baixo de acordo com a pressão que 
recebe. Seu principal problema é que, quando essa 
pressão é muito grande, ela deixa as rodas “tortas” 
para dentro, fazendo o veículo ficar com a traseira 
arriada. Por isso, nos veículos atuais da linha pesa-
da seu uso é combinado com outros componentes 
que corrigem esse defeito. 

Amortecedor hidráulico
Funcionando do mesmo jeito de componentes usa-
dos nos carros de passeio, o amortecedor hidráuli-

co da linha pesada usa um fluido que se movimenta 
por dois dois tubos de acordo com a necessidade, 
garantindo uma combinação de estabilidade e con-
forto para o veículo.

Eixo rígido
Trata-se de uma barra metálica que liga as duas 
rodas e é fixada no chassi ou na carroceria do veí-
culo. Ele é conectado às molas e elas ficam respon-
sáveis pela movimentação das rodas para cima ou 
para baixo. Embora seja robusto, esse componente 
não oferece muito conforto, por isso deixou de ser 
usado em carros de passeio, que adotaram a sus-
pensão independente. Mas por ser muito robusto, 
ele segue em modelos da linha pesada, funcionan-
do em conjunto com outras peças que amenizam 
um pouco os efeitos da sua rigidez.
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Sabia que sua empresa tem 
prazo de validade?

Há um conceito na adminis-
tração que é chamado de 
Perenidade. Ele existe pelo 

fato de quando uma empresa é 
aberta se crê que o negócio irá 
perdurar eternamente. Afinal, 
ninguém começa uma empreita-
da empresarial, pensado que vai 
falir em 5 anos. Há uma crença 
íntima, forte e motivada, de que 
tudo vai dar certo, que sua idéia 
irá prosperar, mesmo com ad-
versidades, e que sua visão de 
negócio será propagada indefini-
damente por entre os anos.
Parece até um romance, dito 
dessa forma. Um lindo caminho 
para a glória empresarial eterna! 
Mas sinto lhe trazer para uma 
realidade, essa dura e frustrante, 
de que a Perenidade não existe. 
Há sim, empresas que duram 
muitos anos. A mais antiga que 
se tem notícia é uma japonesa, 
com nada menos que 1.400 anos! 
Mas isso é um caso raríssimo!
Entenda que há apenas três ca-
minhos para uma empresa: falir, 
ser herdada, ou vendida. Não há 
outros caminhos além desses! 
E, não se assuste com o que vou 

te dizer: sua empresa vai pas-
sar por isso! Mas vamos refletir 
mais um pouco sobre essas vias 
únicas empresariais. 
Imagine que nenhum de seus 
herdeiros se interessou por fazer 
parte do negócio, que sua em-
presa está defasada em relação 
a concorrência, e que, portanto, 
não é interessante para ser com-
prada. Daí, o fechamento é ques-
tão de tempo, concorda?
Então o segredo seria passar 
o bastão para os filhos? Bem, 
a perpetuação da empresa não 
está necessariamente nas mãos 
dos herdeiros, afinal é do conhe-
cimento de todos vários casos 
onde, quando o negócio passa 
pelas mãos da segunda geração, 
a coisa desanda feio! 
E é essa reflexão que trago! Quem 
determina o prazo de validade de 
seu negócio é você! São as suas 
decisões que encurtam ou am-
pliam a vida útil da sua empresa! 
Por isso, você precisa criar uma 
cultura de crescimento! E isso 
deve fazer parte do ritual diário 
da empresa! Ela precisa se tor-
nar atrativa para os clientes, viva 

para os funcionários e competiti-
va diante da concorrência! 
Aí sim, ela vai atrair olhares de 
possíveis investidores, ou mes-
mo grandes concorrentes que 
almejem pagar o preço justo 
pelo seu sagrado suor de todos 
esses anos. Ou, se tornar inte-
ressante para a segunda gera-
ção ao ponto que veja na empre-
sa uma oportunidade de deixar 
de lado aspirações pessoais, e 
seguir o legado da família. 
Se sua visão não for a de ter 
um negócio encantador para 
potenciais compradores ou 
herdeiros, sinto lhe informar, 
mas seu único caminho será o 
encerramento de suas ativida-
des, que morrerá aos poucos, 
junto com sua energia, que vai 
se desgastando a cada ano.
Por isso, afirmo que a perpetuação 
do seu negócio dependerá única e 
exclusivamente de você e das suas 
decisões. Se pretende manter seu 
legado empresarial por mais tem-
po é preciso tornar sua empresa 
atrativa!

Até o próximo artigo!   

Você já parou pra pensar se sua empresa tem uma vida útil definida? 

Novo mercado
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