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Entramos no último trimestre do ano e já começamos a olhar para o futuro a 
fim de imaginar o que nos espera no mercado de reforma, ao mesmo tempo 
que já conseguimos analisar resumidamente o que foram esses dois anos atí-
picos que vivemos.

De março de 2020 para cá, estamos passando por momentos ímpares para 
toda a humanidade, devido à crise da pandemia da COVID-19 e seus desdobra-
mentos. Em nosso setor, acompanhamos movimentos extremamente diferen-
tes de tudo o que já havíamos vivido.

Se em março do ano passado tivemos uma parada violenta que nos causou 
apreensão pelo futuro dos nossos negócios, aos poucos fomos entendendo 
o quanto a natureza essencial do nosso serviço nos privilegiou e vimos nosso 
segmento até mesmo experimentar um crescimento de demanda.

Afinal, com a interrupção da importação de pneus, aliada às dificuldades de 
produção das fabricantes de pneus novos, em virtude das restrições da pande-
mia, observamos o mercado de reforma se tornar ainda mais essencial do que 
já é normalmente para o setor de transporte.

Mas também estamos tendo que conviver com grandes desafios. Falta de ma-
téria-prima e aumentos sucessivos vêm pressionando nossos custos constan-
temente. E, ao contrário do que se prega na lei clássica de demanda e procura, 
muitos reformadores não estão conseguindo repassar os aumentos na mesma 
velocidade do crescimento dos custos, trazendo riscos para todo o setor.

Ora, se temos falta de pneus novos no mercado, se nossa matéria-prima está 
cada vez mais cara, sem contar tarifas como energia, combustível, entre ou-
tras, como não iremos também valorar nossos serviços? Não é uma questão de 
oportunismo pelo momento, mas uma questão de necessidade e sustentabili-
dade dos negócios!

Precisamos mais do que nunca ajustar nossos valores de acordo com a realida-
de do mercado e levá-los a patamares próximos do que praticávamos antes da 
pandemia, em comparação ao preço do pneu novo.

Só assim teremos força para continuar investindo e disponibilizandoprodutos 
com qualidade e segurança para nossos clientes, oferecendo empregos e ren-
da para toda a sociedade.    
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No dia 17 de agosto, a ABR 
realizou uma reunião com o 
Banco Nacional de Desen-

volvimento, BNDES.

O objetivo do encontro, realizado 
de forma remota, foi estreitar os 
laços da associação e seus associa-
dos com o Banco, a fim de conhe-
cer as probabilidades de linhas de 
crédito e de financiamento para o 
setor.

A reunião contou com 35 partici-
pantes entre integrantes do BNDES 
e diretores da ABR (reformadores, 

ABR REALIZA REUNIÃO COM BNDES

Objetivo do encontro foi estreitar os laços da associação e seus 

associados com o Banco   

membros das câmaras de fabrican-
tes de matéria-prima e equipamen-
tos). 

Foi um primeiro passo no sentido 
de fortalecer o relacionamento en-
tre o setor e a entidade. 

Segundo Margareth Buzetti, pre-
sidente da ABR, a aproximação é 
essencial para o segmento, e essa 
reunião foi o princípio rumo a esse 
objetivo. “Queremos orientar os 
associados a conhecerem melhor 
as possibilidades de crédito com o 
BNDES, para que possamos, grada-

ABR DESTAQUE

tivamente modernizar o nosso se-
tor e oferecer um serviço ainda de 
mais qualidade para nossos clien-
tes”, finaliza.    



8 9SETEMBRO // 2021SETEMBRO // 2021

ABR DESTAQUE

PRESIDENTE DA ABR E MINISTRO DA 
INFRAESTRUTURA PARTICIPAM DE 
EVENTOS NO MT 

No final do mês de agosto, o 
Governo Federal entregou o 
último trecho da duplicação 

da BR-163/364, que liga Cuiabá a 
Rondonópolis, no Mato Grosso.

O investimento total foi de R$1,7 bi-
lhão. Essa é a principal rota do agro-
negócio no estado, maior produtor 
de grãos do País. Cerca de 30 mil 
veículos passam todos os dias pela 
rodovia, por onde são transporta-
dos quase 10 milhões de toneladas 
de soja e milho, por ano. O ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, 
participou da entrega e falou sobre a 
importância da obra. “Um esforço do 
governo federal e do governo esta-

Inauguração da BR 163/364 e evento da Ferrogrão 

fizeram parte do roteiro do ministro da Infraestrutura

dual. E quem vai ganhar com isso é o 
produtor e o usuário”, analisou. 

Margareth Buzetti, presidente da 
ABR, esteve presente ao evento, ao 
lado de outras lideranças da região, 
e foi citada nominalmente pelo mi-
nistro, por sua participação ativa na 
verificação das obras. 

Nesse mesmo final de semana, a 
presidente também acompanhou o 
ministro em um encontro para de-
bater e fortalecer o apoio à implan-
tação da Ferrogrão, realizado em 
Sinop, Mato Grosso, no Centro de 
Eventos Dante de Oliveira. 

A ferrovia cumprirá um papel estru-
turante para o escoamento da pro-
dução de milho, soja e farelo de soja 
do Estado do Mato Grosso, preven-
do-se ainda o transporte de óleo de 
soja, fertilizantes, açúcar, etanol e 
derivados do petróleo.

“Para o Brasil é fundamental que to-
dos os modais se desenvolvam e se 
complementem. Por isso, a ABR vê 
com tranquilidade o crescimento da 
ferrovia no País”, explica Margareth 
Buzetti.

Lorem ipsum dolor sit amet, consCOB-
Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

80 anos de confiança 
em reparos de pneus

A TECH disponibiliza a melhor qualidade no 
mundo em reparos de pneus, produtos e serviços 

para rodas.

TECH International do Brasil - Valinhos/SP - (19) 3800-3930 - vendas@techdobrasil.com- www.techdobrasil.com
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Margareth Buzetti, presiden-
te da ABR, participou do 
lançamento do Programa 

Nacional Rios+Limpos, realizado 
pelo Ministério do Meio Ambiente, 
em Mato Grosso. 

O Programa visa melhorar a qualida-
de das águas no País e, consequen-
temente, a saúde e a condição de 
vida às pessoas.

Para Margareth Buzetti, estar no 
evento fortaleceu a presença da ABR 
em ações ambientais, uma das prin-

MIRE O SEU CELULAR PARA O 
CÓDIGO E ASSISTA AO VÍDEO DA 
FALA DO SECRETÁRIO:

PROGRAMA RIOS+LIMPOS 
Setor de reforma de pneus é elogiado por secretário 

do meio ambiente

cipais bandeiras da entidade. “Por 
sermos uma indústria verde, estamos 
sempre apoiando iniciativas que, as-
sim como a reforma de pneus, sejam 
benéficas ao meio ambiente”, disse.

E, realmente, a presença da presi-
dente suscitou a André França, Se-
cretário de Qualidade Ambiental do 
Ministério do Meio Ambiente, a falar 
sobre a importância do segmento 
para o meio ambiente, citando a re-
forma de pneus como um exemplo a 
ser seguido.

O evento foi realizado em três muni-
cípios do Mato Grosso e contou com 
a presença de inúmeras autoridades 
como Mauro Mendes, Governador 
do Estado de Mato Grosso, André 
França, Secretário de Qualidade 
Ambiental do Ministério do Meio 
Ambiente, Kalil Sarat Baracat, Prefei-
to do município de Várzea Grande e 
Mauren Lazzaretti, Secretária Esta-
dual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos.

O projeto Rios+Limpos tem a meta 
de retirar toneladas de resíduos só-

lidos de rios em todo o País e, em 
Mato Grosso, dará a largada pelo Rio 
Cuiabá e pelas Baías de Siamariana e 
Chacororé, localizadas no Pantanal.

Em parceria com a Secretaria de Es-
tado de Meio Ambiente (Sema-MT), 
a limpeza será feita com objetivo de 
retirar resíduos urbanos durante o 
período da seca, que permite acesso 
fácil a todo o entorno do rio e das 
baías, e dar destinação correta para 
a totalidade do lixo, reciclável ou 
não, retirado do local.
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O QUE É A CONFERÊNCIA DO CLIMA E POR 
QUE ELA É IMPORTANTE? 

O encontro em Glasgow, de 31 de outubro a 12 de novembro, pode levar 

a grandes mudanças em nossa vida cotidiana

O mundo está esquentando 
por causa das emissões de 
combustíveis fósseis causa-

das pelos humanos.

Eventos climáticos extremos ligados 
às mudanças climáticas - incluindo 
ondas de calor, inundações e incên-
dios florestais - estão se intensifican-
do, e os governos concordam que 
uma ação coletiva urgente é neces-
sária. 

Por isso, de 31 de outubro a 12 de 
novembro, cerca de 200 países irão 
se reunir na Escócia para falar sobre 
os seus planos de redução de emis-
sões até 2030.

No último encontro, realizado em 
2015, todos concordaram em fazer 
mudanças para manter o aqueci-
mento global "bem abaixo" de 2 ° C 
acima dos níveis pré-industriais - e 
tentar atingir 1,5 ° C - para evitar uma 
catástrofe climática.

Isso é conhecido como Acordo de 
Paris e significa que os países têm 
que continuar fazendo cortes maio-
res nas emissões até chegar a zero 
em 2050.

O que será decidido na 
COP26?

Antes do início da cúpula, a maioria 
dos países estabelecerá seus planos 
para reduzir as emissões, devendo 
apresentá-los no encontro. 

Por isso, espera-se durante as duas 
semanas uma enxurrada de novos 
anúncios bem técnicos, que possam 
beneficiar o planeta,  com a inclusão 
de regras ainda necessárias para 
implementar o Acordo de Paris, por 
exemplo.

SUSTENTABILIDADE

COP26 
EXPLAINED

MAS ALGUNS OUTROS ANÚNCIOS 
PODEM INCLUIR:

FAZER UMA MUDANÇA 
MAIS RÁPIDA PARA 
CARROS ELÉTRICOS

ACELERAR A ELIMINAÇÃO 
DA ENERGIA A CARVÃO

CORTAR MENOS 
ÁRVORES

PROTEGER MAIS PESSOAS DOS 
IMPACTOS DAS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS, COMO O 
FINANCIAMENTO DE SISTEMAS 
DE DEFESA COSTEIRA.

Até 25.000 pessoas são esperadas 
em Glasgow, incluindo negociado-
res, jornalistas e líderes mundiais.

Ao final da conferência, alguma for-
ma de declaração é esperada.

Cada país terá de se inscrever e po-
derá acrescentar compromissos es-
pecíficos.

Pontos de conflito prováveis 

Os países em desenvolvimento ten-
dem a poluir menos per capita e não 
são responsáveis pela maioria das 
emissões no passado. Mas eles ex-
perimentam alguns dos piores efei-
tos da mudança climática.

Por isso, precisam de dinheiro para 
ajudar a reduzir suas emissões e li-
dar com as mudanças climáticas. 
Isso pode significar, por exemplo, 
mais painéis solares em países que 
dependem da energia do carvão e 

O mundo está ficando mais quente
Temperatura média anual da terra acima ou abaixo da média

Como o mundo está projetado para aquecer em 2100
Emissões passadas e projetadas em gigatoneladas de dióxido 

de carbono
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de sistemas de defesa contra inun-
dações.

Haverá também uma batalha pela 
compensação para os países em de-
senvolvimento afetados pelas mu-
danças climáticas.

Os países ricos prometeram ante-
riormente US $ 100 bilhões por ano 
para ajudar as nações mais pobres 
até 2020, mas isso não aconteceu. 
Portanto, acredita-se que os países 
mais ricos se comprometam com 
mais dinheiro.

Os compromissos da China na 
COP26 também serão muito im-
portantes. Hoje é o maior poluidor 
do mundo e tem investimentos em 
usinas de carvão em todo o plane-
ta.

Muitos observadores estarão ana-
lisando a rapidez com que a China 
- e outros grandes produtores de 
combustíveis fósseis - estarão dis-
postos a reduzir sua dependência 
deles.Também vão querer compr

Também vão querer compromis-
sos específicos para acabar com o 
carvão, os carros a gasolina e tudo 
que puderem fazer para proteger 
a natureza.

Os países em desenvolvimento vão 
querer um pacote financeiro signi-
ficativo nos próximos cinco anos, 
para ajudá-los a se adaptarem ao 
aumento das temperaturas.

Qualquer coisa abaixo disso prova-
velmente será julgada inadequada 
porque simplesmente não há mais 

tempo para manter viva a meta de 
1.5C.

No entanto, alguns cientistas acre-
ditam que já seja tarde demais e 
não importa o que seja acordado 
na COP26, 1.5C não será alcança-
do.

Como nação anfitriã, o Reino Uni-
do possivelmente desejará que to-
dos os países apoiem uma declara-
ção firme que se comprometa com 

as emissões zero até 2050 - bem 
como grandes reduções até 2030.

Como a COP26 nos afetará?

Alguns compromissos assumidos 
em Glasgow podem afetar direta-
mente nossas vidas diárias.

Por exemplo, poderá alterar a for-
ma de dirigir um carro - a gasolina 
ou a eletricidade -, se poderemos 
usar caldeiras a gás e se teremos 
que reduzir os números de voos, 
mas principalmente, que mundo 
deixaremos para as gerações futu-
ras. 

E em uma conferência dessa mag-
nitude, a reforma de pneus será 
um dos cartões de visita do gover-
no brasileiro. Por meio do ministé-
rio do meio ambiente, a reforma de 
pneus no Brasil será apresentada 
ao mundo como uma das indús-
trias que demonstram que o de-
senvolvimento sustentável preser-
vando recursos é possível.

Durante a conferência, os números 
do setor no Brasil serão apresen-
tados como um case de sucesso 
pelo Ministério do Meio Ambiente, 
mostrando a diminuição de emis-
são que o segmento proporciona 
no País e os ganhos que a reforma 
pode trazer para o planeta.

O SEGMENTO DE REFORMAS NESSE CENÁRIO

Pela primeira vez, nosso setor tem desta-

que nacional e internacional, mostrando 

o quanto somos essenciais para a eco-

nomia e o futuro do planeta”, finaliza.  

SAIBA MAIS
» COP26: COP significa Conferên-
cia das Partes. Instituída pela ONU, 
a COP1 ocorreu em 1995 - esta será 
a 26ª.

» Acordo de Paris: O Acordo de 
Paris uniu todas as nações do mun-
do - pela primeira vez - em um úni-
co acordo para combater o aqueci-
mento global e reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa.

» IPCC: O Painel Intergovernamen-
tal sobre Mudanças Climáticas exa-
mina as pesquisas mais recentes 
sobre mudanças climáticas.

» 1.5C: Manter o aumento da tem-
peratura média global abaixo de 
1.5C - em comparação com os tem-
pos pré-industriais - evitará os pio-
res impactos das mudanças climá-
ticas, de acordo com os cientistas.

“Finanças Climáticas
Montante fornecido e mobilizado por países desenvolvidos

Margareth Buzetti, presidente da 
ABR, revela a importância para o 
setor estar em destaque em uma 
conferência de relevância mundial. 

A REFORMA DE PNEUS E A PRESERVAÇÃO DE RECURSOS
Fabricação pneu novo

carga

79 litros
Passeio

27 litros  

Reforma de pneu

carga

29 litros
Passeio

9 litros

Emissão de CO2 evitada

Passeio

1,3 bilhão de
m3/ano
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COMO CONCILIAR QUATRO GERAÇÕES 
TRABALHANDO JUNTAS

Tendo funcionários com idades entre o final da adolescência e os 

70 anos, as empresas devem adaptar os estilos de gestão à força 

de trabalho de várias gerações

Pela primeira vez na história 
contemporânea, há quatro 
gerações juntas na força de 

trabalho. Baby boomers, Geração 
X, millennials e geração Z dividem 
os espaços das empresas com for-
mas de trabalho e expectativas 
bem diferentes. 

Tal fato faz com que as empresas 
tenham de se adaptar à nova rea-
lidade e buscar formas de trabalho 
que consigam unir o melhor de 
cada uma das gerações. 

Segundo Eddy Ng, professor da 
Dalhousie University, que leciona 
gestão de recursos humanos na 

Rowe School of Business em Hali-
fax, a grande diferença de idade é 
algo sem precedentes

"Isso pode se tornar uma ques-
tão controversa quando você tem 
quatro gerações trabalhando com 
diferentes conjuntos de valores e 
expectativas entre si. Torna-se um 

pouco mais difícil para os gerentes 
lidarem com isso."

Ng disse que a maioria das políti-
cas da empresa foi escrita por boo-
mers para refletir seu próprio estilo 
de trabalho - um dia padrão no es-
critório com bastante tempo face a 
face. "Então, eles tiveram os millen-
nials chegando e mudando tudo."

Estes gostam de horários de traba-
lho mais flexíveis e ambientes mais 
leves e inclusivos.

Agora, o mais velho desses millen-
nials, nascido entre 1981 e 1995, 
está na casa dos 30 anos, disse Ng. 
E começam a ter colegas que são 
membros da geração Z, nascidos 
entre 1996 e 2010.

Bruce Mayhew, consultor e instru-
tor de recursos humanos, disse que 
a força de trabalho de hoje é "cul-
turalmente dinâmica" e variada em 
idade. "Essas coisas estão realmen-
te impactando a maneira como nos 
comunicamos, a maneira como ou-
vimos e o que achamos que pode 
motivar a pessoa que está sentada 
ao nosso lado."

Diferentes visões sobre leal-
dade

Os boomers sempre trabalharam 
em ambientes onde a maioria das 
pessoas queria atingir os mesmos 

objetivos que eles: o avanço na es-
cada corporativa e a lealdade que 
têm sido dois pilares significativos 
da vida profissional dos boomers.

"Quando você olha o que aconte-
ceu historicamente, os boomers 
foram muito leais", disse Mayhew. 
"A globalização veio, e as empresas 
começaram a dispensar as pes-
soas."

Alguns da geração X e os mais ve-
lhos da geração Y viram seus pais 
de 50 anos, leais, terem suas vidas 
completamente mudadas por de-
missões de empresas onde haviam 
trabalhado por duas décadas ou 
mais.

Isso levou a geração X a concluir: 
"Se eles não vão ser leais a nós, por 
que deveremos ficar?"

Eles foram, então, os primeiros a 
se movimentar livremente entre os 

locais de trabalho. "Os membros 
da Geração X partiriam em busca 
de um emprego melhor. Os Millen-
nials partirão e procurarão um em-
prego melhor."

Em busca de propósito

Uma das expressivas mudanças 
que as novas gerações trouxeram 
ao ambiente de trabalho é a busca 
do propósito em suas atividades.

Embora a remuneração ainda faça 
diferença, o trabalhar em prol de 
um objetivo é algo que as novas 
gerações procuram no trabalho 
que fazem.

E manter isso em mente é a chave 
para atrair e reter talentos. Pensan-
do no setor de reforma de pneus, 
mais do que nunca, os aspectos 
ambientais da atividade devem ser 
ressaltados no momento de buscar 
talentos dessas novas gerações. 

Aumento da idade de apo-
sentadoria

Do outro lado da faixa etária no 
trabalho, os boomers mudaram a 
maneira como pensam aposenta-
doria.

A idade média de aposentadoria 
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vem aumentando, e é improvável 
que essa tendência seja revertida.

"Ao pensar sobre essa força de tra-
balho multigeracional, o contexto 
do envelhecimento da população 
é extremamente importante", disse 
Steven Tobin, diretor executivo do 
Conselho de Informação do Mer-
cado de Trabalho. "A população 
está envelhecendo, o que significa 
que a força de trabalho deve en-
colher."

Troca e não mais transferên-
cia de conhecimento

Quando as implicações do enve-
lhecimento da força de trabalho 
começaram a chamar atenção do 
mundo dos negócios, há cerca de 
dez anos, o foco era mitigar a per-
da de conhecimento no local de 
trabalho quando os boomers se 
aposentassem, garantindo que o 
aprendizado e a experiência fos-
sem transmitidos aos trabalhado-
res mais jovens.

Todos pensavam que isso seria 
unidirecional - trabalhadores mais 
velhos transferindo conhecimento 
para trabalhadores mais jovens.

Mas a verdade é que há uma opor-
tunidade para aprendermos uns 

com os outros, para nos comple-
mentarmos e compartilharmos os 
respectivos conhecimentos e ex-
periências.

Ainda mais com a chegada cada 
vez mais forte da tecnologia. Sabe 
aquela brincadeira de chamarmos 
nossos filhos para nos ajudar com 
o computador? Isso foi transferido 
para o mercado de trabalho!

Com a tecnologia mudando a for-
ma como trabalhamos, há novas e 
diferentes habilidades exigidas na 
economia. As gerações mais novas 
podem compartilhar habilidades 
técnicas, enquanto as gerações 
mais velhas transmitem o conheci-

mento do setor e a sabedoria geral 
sobre o local de trabalho.

"Há uma oportunidade e potencial 
para aprendermos uns com os ou-
tros, para nos complementarmos 
e compartilharmos os respectivos 
conhecimentos e experiências. 
Cada geração traz um conjunto 
único de habilidades das quais ou-
tras podem se beneficiar."

Em um mercado marcado por dife-
rentes gerações, até mesmo à fren-
te dos negócios, como o segmento 
de reforma, essa é a principal lição 
que devemos aprender.

Saber usar o melhor das habilida-

des e conhecimentos de cada uma 
das gerações pode ser o diferen-
cial para empresas de sucesso e 
vencedoras em um novo mercado 
de trabalho!
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GESTÃO

A IMPORTÂNCIA DAS ETIQUETAS NA 
REFORMA DE PNEUS

Em vigência desde 2015, o Ins-
tituto Nacional de Metrolo-
gia, Qualidade e Tecnologia 

(INMETRO) publicou com suas res-
pectivas normas a portaria nº 554 
para reforçar a garantia de produ-
tos seguros e de alto desempenho, 
fornecidos pelos reformadores no 
mercado nacional.

As etiquetas vulcanizáveis surgi-
ram no Brasil em paralelo ao cres-
cimento da produção de manchões 
e pela alta demanda em se identifi-
carem produtos de borracha de di-
versos segmentos, dentre os quais 
destacamos: correias automotivas, 
indústrias, transportadoras, man-
gueiras automotivas, indústrias de 
pneus, câmaras de ar, tapetes, len-
çóis, luvas, etc. 

Com a obrigatoriedade para o se-
tor de reforma, as etiquetas vulca-
nizáveis para pneus se tornaram 
uma demanda de todo o mercado, 
não apenas para cumprir os requi-
sitos da norma, mas também para 
utilizar o selo como uma forma in-
teligente na identificação do pneu, 
adicionando à etiqueta o logo da 
empresa e, assim, promover maior 
visibilidade.

As etiquetas vulcanizáveis têm 
como principal finalidade infor-
mar os dados sobre o fabricante 
e especificações técnicas do pro-
duto. Dessa forma, proporcionam 
uma completa comunicação com o 
consumidor, visto que ele pode ter 
acesso a todos os dados do refor-

mador, por meio das informações 
contidas na etiqueta:  marca, CNPJ, 
inscrição do registro Inmetro, tele-
fone, composição, nome do pro-
duto, razão social, bandeira do 
fabricante (fornecedor borracha/
insumos), entre outros. 

O papel das etiquetas nas refor-
madoras é muito importante, tan-
to para o registro da marca e para 
atestar a qualidade do produto, 
quanto para que o consumidor 
possa verificar a procedência do 
pneu que adquire, e também for-
ma de segurança e controle de 
patrimônio. De modo geral, as eti-
quetas vulcanizáveis para pneus 
representam uma medida segura e 
eficiente para identificar os pneus.

De acordo com Gabriel Marafigo, 
Diretor da BMG Soluções Indus-
triais, empresa fabricante de eti-
quetas vulcanizáveis, elas podem 
ser feitas de acordo com uma per-
sonalização prévia, já estabelecida 
e desenhada pelo cliente interes-
sado, atendendo à demanda de 
reconhecer a marca, o logotipo, 
informações sobre as especificida-
des do pneu e, principalmente, o 
atendimento à portaria do Inmetro. 
“As etiquetas para pneus são muito 
importantes para os reformado-
res, sobretudo para os seus clien-
tes. Trata-se de um mecanismo de 
identificação e controle do pneu, 
que promove o seu reconhecimen-
to durante toda a vida útil dele”, 
explica. 

Podendo ter as mais variadas ca-
racterísticas, formatos, cores e di-
mensões, as etiquetas para pneus 
reformados são feitas para resistir 
à vulcanização. “As etiquetas de-
sempenham um papel essencial 
no segmento de pneus, quando se 
trata do tema rastreabilidade. Para 
se obter um controle mais avança-
do dos pneus, os reformadores e 
frotistas podem ter acesso à tecno-
logia de etiquetas emborrachadas 
com chip (RFID) ou código de bar-
ras”, finaliza Marafigo.
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LGPD: UM CAMINHO SEM VOLTA!

A experiência tem nos mos-
trado que muitos empresá-
rios ainda não se atentaram, 

ou mesmo não estão dando o de-
vido valor, à Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD). 

O fato é que a Lei está em vigor e, 
por isso, apta a gerar seus efeitos 
a qualquer momento, sendo, des-
se modo, um caminho sem volta, 
conforme expressão comumente 
usada. Nesse sentido, é impres-
cindível que os empresários, sem 
exceção, façam os ajustes neces-
sários no dia a dia das empresas 
para adequação de seus procedi-
mentos e processos internos. 

Ilusório é acreditar que essa ade-
quação deverá ser feita apenas 
e tão somente nas áreas de tec-
nologia da informação, pois sua 
aplicação também é fundamental 
em outros departamentos, como 
recursos humanos, marketing, fi-
nanceiro, administrativo e jurídico. 

Este texto visa detalhar didatica-
mente os caminhos que a empresa 
deverá percorrer para se ajustar à 
LGPD, sem, obviamente, ter a pre-
tensão de esgotar todas as dúvi-
das sobre o assunto. De plano, por 
se tratar de algo complexo e mul-
tidisciplinar, a assessoria jurídica 
especializada é um ótimo auxílio, 
ao conferir conhecimentos técni-
cos e práticos de como se adequar 

à LGPD da maneira mais precisa 
dentro de uma organização. 

Com efeito, o primeiro passo é 
estruturar, mediante a criação de 
um Comitê de Proteção de Dados 
Pessoais, formado pelos respon-
sáveis de cada setor da empresa, 
e nomear o Encarregado de Da-
dos Pessoais, que poderá ser um 
funcionário, o qual responderá 
perante os clientes, fornecedores 
e autoridades em toda e qualquer 
demanda relacionada à questão. 

O segundo se inicia com o mapea-
mento dos dados pessoais e, pos-
teriormente, dos riscos envolvidos 
na forma de tratamento dessas in-
formações pela empresa. 

O terceiro passo é planejar, me-
diante a fixação de um Plano de 
Ação, a fim de mitigar os riscos 
encontrados, ou seja, enquanto o 
segundo passo é identificar o que 
precisa ser adequado, o terceiro é 
definir como adequar. Já no quar-
to momento, passamos à fase de 
implementação, momento de exe-
cutar as atividades anteriormente 
previstas, a fim de afastar os riscos 
de vazamento. 

Neste passo, haverá a necessida-
de de realizar atividades diretas 
que criem ou revisem processos, 
contratos e políticas de seguran-
ça e privacidade. Por fim, o quinto 

passo se trata do monitoramen-
to, que nada mais é do que zelar 
para que a empresa/entidade se 
mantenha em nível adequado de 
conformidade, fato que tem rele-
vância para a defesa, no caso de 
uma temerária autuação. 

Destarte, é trabalhoso, porém a 
célere e imperiosa adequação às 
normas legais vigentes se rever-
terá em benefício daqueles que 
souberem entender que é preci-
so zelar não só pela privacidade e 
proteção dos dados dos clientes, 
mas também de colaboradores e 
parceiros de negócios, seja num 
ambiente on-line ou off-line, vez 
que valorizará a imagem da em-
presa no mercado. 

Luiz Henrique de Oliveira Santos 
é advogado, atualmente respon-
sável pelo assessoramento jurí-
dico da ABR, pós-graduado em 
Direito Civil, Processo Civil e em 
Direito Empresarial - Contato:                    
luizholiveirasantos@gmail.com.
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O PAPEL DA LIDERANÇA NO “NOVO NORMAL”

ARTIGO

Neste primeiro ano vivendo o 
tal “novo normal” aprendemos 
muito e nos adaptamos bem aos 

desafios iniciais que nos foram impos-
tos de um dia para o outro.

Mas e nossos líderes? Será que estavam 
preparados para atuar de forma eficaz 
nesse “novo normal”? Eu me atreveria a 
responder que não.

A verdade é que nunca preparamos 

Diante do novo normal, é preciso que os líderes coloquem em suas agendas 

a preocupação genuína e honesta com a saúde mental e o bem-estar de 

seus colaboradores

nossa liderança para atuar dessa forma 
e todos os paradigmas de liderança, 
coaching, gestão de desempenho, entre 
outros que criamos em nossos proces-
sos de formação de líderes, não tinham 
foco em gestão de pessoas a distância, 
e muito menos em uma situação cons-
tante de estresse e desafios como a que 
enfrentamos.

Temas como qualidade de vida e saúde 
mental deixaram de ser algo interessan-

te e simpático de se ter nas empresas e 
passaram a ser pontos de sobrevivência 
dos negócios e de sua sustentabilidade.

Pessoas trabalhando em espaços não 
adaptados, com interrupções, neces-
sidade de conciliar o trabalho com os 
afazeres domésticos, barulhos inespe-
rados durante as reuniões, filhos tirando 
dúvidas escolares no meio daquela con-
ferência se tornaram situações normais 
do nosso dia a dia.

solteiro, que vive sozinho, cuja rotina de 
ir ao escritório era um importante com-
ponente de sua vida social, ou daquele 
colaborador que encarou a COVID de 
alguma forma mais direta, que teve um 
de seus entes queridos enfrentando 
essa terrível doença, ou aquela mãe ou 
pai que precisou apoiar seus filhos para 
enfrentarem a mudança em sua forma 
de estudar, ou ainda o colaborador que 
não tinha a melhor infraestrutura para 
realização do trabalho em casa… e tan-
tas outras situações que presenciamos 
nesses meses, criou a necessidade de 
uma competência estratégica para o 
papel do líder: a de saber desarmar es-
sas tantas bombas-relógio que estão 
sendo programadas para explodirem a 
qualquer momento.

Portanto, teremos que repensar a for-
mação de nossos líderes e ensinar-lhes 
como dar o apoio necessário aos nossos 
colaboradores diante das mais diversas 
situações vividas e dos novos desafios, 
além de incentivá-los a entender que 
hoje essa é sua principal missão.

E como poderemos auxiliá-los para 
garantir êxito? Um bom começo é que 
esse tema esteja nas agendas dos nos-
sos executivos como prioridade. Outra 
importante ação é que nossas áreas 
de RH redesenhem seus programas 
de desenvolvimento de liderança para 
colocarem uma carga especial, visando 

por Milton Bragança

Tudo isso nos levou a criar certa flexibili-
dade e tolerância diante das situações… 
E até que nos saímos relativamente 
bem. Talvez um pouco pela falta de 
opção, mas o fato é que aprendemos 
a entender melhor nossas equipes. Foi 
preciso elevar o nosso nível de empa-
tia e tolerância, além de dar o devido 
espaço para que as pessoas pudessem 
acomodar vidas pessoais diante dessas 
inesperadas situações.

Mas apenas tais posturas não bastam, 
pois quem ainda não entendeu o tal 
novo normal precisará perceber de for-
ma urgente que é preciso também co-
locar em nossas agendas como líderes 
a preocupação genuína e honesta com 
a saúde mental e o bem-estar de nossos 
colaboradores. Se vivemos esse “novo 
normal”, precisamos de uma “nova 
mentalidade de liderança”.

Apenas o foco nos resultados não será 
mais sustentável, porque, se não cui-
darmos da saúde mental e da qualida-
de de vida dos nossos times, e se esse 
empenho não for nossa prioridade 
como gestores, hoje e provavelmente 
ainda por muito tempo, teremos de ver 
a frustração de nossas expectativas de 
negócios, além de perdermos nosso ca-
pital humano, a parte mais importante 
de qualquer organização.

Aprender a cuidar daquele colaborador 

desenvolver e formar essa capacidade 
de lidar com novos temas e aumentar 
a empatia nos nossos líderes, e ainda 
ajudá-los a aprender como encarar as 
infinitas situações que podem vir à tona 
com toda essa mudança.

As empresas que assim procederem, 
tornando essa questão uma prioridade 
verdadeira, terão uma vantagem com-
petitiva de médio e longo prazos que 
será traduzida no mais alto engajamen-
to de seus colaboradores, melhor reten-
ção e desenvolvimento de seus talentos 
e, por consequência óbvia, em resulta-
dos melhores e muito mais sustentáveis. 
E os líderes que aprenderem a lidar com 
o tema e desenvolverem as competên-
cias necessárias serão os talentos mais 
valorizados pelo mercado.

Aí poderemos afirmar, dessas empresas 
e desses líderes, que estarão, sim, pre-
parados para atuar de forma eficaz no 
“novo normal”.

Milton Bragança

É especialista em planejamen-
to estratégico de Recursos Hu-
manos, com larga experiência 
em projetos de liderança e de-
senvolvimento. Atualmente é 
diretor de Serviços de RH Amé-
rica Latina na Kantar.
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CAMINHÕES COM ENERGIAS 
ALTERNATIVAS? AINDA UM 
DESAFIO PARA O BRASIL 

TRANSPORTE
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O uso de combustíveis alter-
nativos para o transporte de 
cargas ainda é apontado por 

especialistas como um desafio no 
Brasil. 

Em entrevista ao Estado de S. Pau-
lo, John Paul Hempel Lima, coorde-
nador dos cursos de engenharia da 
Faculdade de Informática e Adminis-
tração Paulista (FIAP), aponta que as 

CAMINHÕES COM ENERGIAS ALTERNATIVAS? 
AINDA UM DESAFIO PARA O BRASIL

Empresas investem em novas fontes de energia para os 

caminhões, mas há outros entraves no País 

principais alternativas ao diesel no 
Brasil são o gás natural e o etanol, 
por serem fontes de energia renová-
vel.

O gás natural pode ser obtido por 
meio da exploração de reservas ou 
de importação. Além disso, é possí-
vel produzir biogás pela decompo-
sição biológica de matéria orgânica. 
Nesse caso, o gás é transformado 

em biometano, que pode ser utiliza-
do para gerar energia.

“A gente também tem visto uma 
mudança de posicionamento das 
empresas com a chegada dos car-
ros híbridos e elétricos, mas para o 
transporte de cargas essa alteração 
vai demorar mais. O peso das bate-
rias ainda é muito grande e a eficiên-
cia é muito baixa”, avaliou o especia-
lista.

Etanol x Gás Natural

O uso do etanol para o transporte 
de cargas não é viável por conta do 
rendimento. De acordo com Lima, o 
combustível exigiria muitas paradas 
para abastecimento, o que afetaria a 
logística.

Por sua vez, o gás natural possui uma 
tecnologia pronta e eficiência ener-
gética satisfatória para a atividade. 
Essa é a visão de Marcelo Mendon-
ça, diretor de estratégia e mercado 
da Associação Brasileira das Empre-
sas Distribuidoras de Gás Canalizado 
(Abegás).

“O gás natural pode ser usado ime-
diatamente. A tecnologia de arma-
zenamento de bateria dos veículos 
elétricos, por sua vez, será desenvol-
vida nos próximos 30 anos”, afirma o 
diretor.

Na visão de Mendonça, o uso do 
gás natural demanda programas e 
incentivos que auxiliem na imple-
mentação desta tecnologia no setor 
de transporte de cargas. Uma das 
soluções, segundo o diretor, seria a 
implantação de corredores logísticos 
de abastecimento de caminhões nas 
principais rodovias do País.

Atualmente, o gás natural veicular 
(GNV) disponível nos postos deman-
daria a instalação de compressores 
específicos para atender à vazão do 
abastecimento de veículos pesados. 
Apenas com esses equipamentos os 
caminhões poderiam trocar o diesel 
pelo combustível renovável.

Desenvolvimento de tecnologias

Apesar de ainda não haver infraes-
trutura suficiente para o uso do com-
bustível no transporte de cargas do 
Brasil, a Scania é a primeira fabri-
cante a ter produção de caminhões 
movidos a GNV, biometano ou gás 
liquefeito no País. 
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de bebidas, mineração e construção 
civil. 

“Investir em combustíveis alterna-
tivos é uma questão de segurança 
energética para o País, contribuindo 
para a redução de poluentes e ruí-
dos”, avalia.

Volvo testa caminhão com placas 
solares 

Outra novidade, mas ainda em fase 
de protótipo, foi anunciada pela Vol-
vo. Trata-se do Efficiency Concept 
Truck, um modelo graneleiro que foi 
desenvolvido pela engenharia brasi-
leira em conjunto com as equipes da 
matriz.

O caminhão-conceito foi construí-
do sobre um Volvo FH 6×4 rodo-
trem, que recebeu algumas das mais 
avançadas tecnologias do segmento 
de transporte de grãos. Por isso, ele 
será testado levando a carga das re-
giões produtoras no Centro-Oeste 
do País para os principais portos de 
escoamento da safra.

Fabrício Todeschini, diretor de en-
genharia de veículos da Volvo no 
Brasil, diz que esse caminhão é uma 
espécie de laboratório sobre rodas, 
onde serão testadas tecnologias que 
chegarão aos veículos de série no 
futuro. “Esse é o primeiro caminhão-
-conceito construído no Brasil, para 
a realidade do transporte que temos 
aqui”, diz.

Todas as inovações que foram agre-
gadas ao veículo experimental visam 
reduzir o consumo de combustível, 
melhorar a disponibilidade de ope-
ração e aumentar a segurança du-
rante todo o processo de utilização.

Por isso, a aerodinâmica tem papel 
fundamental no projeto, o que ex-
plica as diversas alterações feitas 
no exterior. A cabine foi rebaixada e 
ficou 25 cm mais longa, além de ter 
recebido defletores de ar maiores, 
com o dobro do tamanho dos que 
são usados no FH convencional.

A dianteira também foi deslocada 
17,5 cm à frente, para ganhar um 

formato mais aerodinâmico, e o en-
tre-eixos foi encurtado para três 
metros, trazendo o trailer para mais 
perto da cabine, o que também aju-
da a reduzir a resistência ao ar.

O protótipo recebeu defletores de 
ar maiores para melhorar sua aero-
dinâmica

No lugar dos tradicionais retrovisores 
externos, o caminhão ganhou câme-
ras nas laterais, que reproduzem o 
vídeo do entorno em telas na cabine 
que são maiores do que as imagens 
de um espelho convencional.

Até os menores detalhes foram leva-
dos em consideração para melhorar 
a eficiência energética do conjunto, 
como a adoção de painéis solares. A 
Volvo explica que este é o primeiro 
caminhão a ter um sistema próprio 
de geração de energia. Foram ins-
talados painéis fotovoltaicos no teto 

para captar a luz solar e supercapa-
citores no chassi, tudo para fornecer 
energia elétrica para os componen-
tes eletrônicos e garantir aumento 
da vida das baterias tradicionais.

Já que a economia de combustível é 
uma parte fundamental do projeto, o 
motor a diesel recebeu uma série de 
melhorias, com a adição da tecno-
logia I-Save. O sistema inclui o novo 
desenho dos pistões, que fazem a 
queima de combustível se concen-
trar no centro dos cilindros, para re-
duzir o consumo. O turbocompres-
sor gera torque extra, permitindo ao 
motor trabalhar em menor rotação, 
em velocidade de cruzeiro nas lon-
gas distâncias, uma condição ideal 
em graneleiros.

O pacote de novidade chegou até à 
troca do óleo lubrificante, que é feita 
por diferença de pressão, e não por 
gravidade como é o habitual. O novo 

Por sua vez, a FPT Industrial trabalha 
há mais de 25 anos com tecnologia 
própria para utilização do gás como 
fonte de energia e informou es-
tar preparada para a demanda que 
pode ser gerada no setor de trans-
portes a partir do desenvolvimento 
de infraestrutura e rede de distribui-
ção. 

No Brasil, a empresa, em parceria 
com a Iveco, desenvolveu veículos 
movidos a GNV que passaram por 
testes. “Os países da América do Sul 
têm uma enorme disponibilidade de 
gás natural e não existe motivo para 
não explorar esse mercado e traba-
lhar para conquistar novos clientes 
neste segmento”, afirma André Faria, 
especialista de Marketing Produto 
da FPT Industrial.

Com relação a caminhões elétricos, 
a BYD apresentou as primeiras uni-
dades em 2015. Segundo Adalberto 
Maluf, diretor de Marketing, Sus-
tentabilidade e Novos Negócios da 
empresa, em 2020 foram lançados 
modelos para logística, distribuição 

processo é mais rápido, limpo e se-
guro, de acordo com a montadora.

Juliane Tosin, gerente de projetos 
de engenharia e líder do projeto, ex-
plica que o Efficiency Concept Truck 
recebeu todas as inovações dispo-
níveis no mercado para garantir o 
máximo de eficiência na operação 
de transporte de grãos. “Estamos 
testando diversos conceitos novos, 
tanto no cavalo mecânico como no 
implemento, com nossos parceiros. 
São melhorias no motor, na aerodi-
nâmica, no gerenciamento de ener-
gia e muito mais.”

Segundo a marca, o desenvolvimen-
to do protótipo contou com a parti-
cipação ativa de diversos parceiros 
estratégicos, como Randon, Hyva e 
Continental, que contribuíram com 
as soluções aplicadas no implemen-
to, no sistema hidráulico e nos pneus.
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A SOLIDÃO DA ESTRADA E A 
SAÚDE MENTAL

ARTIGO

Caminhoneiros estão entre as profissões de 

maior risco

PNEWS TRANSPORTESPNEWS TRANSPORTES

No mês de setembro, realiza-
-se a campanha Setembro 
Amarelo, uma iniciativa de 

prevenção ao suicídio, iniciada em 
2015. O mês de setembro foi es-
colhido para a campanha porque, 
desde 2003, o dia 10 de setembro 
é o Dia Mundial de Prevenção do 
Suicídio.

E uma profissão que é bastante 
afetada pelas doenças mentais que 
podem agravar casos de tendên-
cias suicidas é a do caminhoneiro.

Ao passar longas horas sentado 
atrás do volante, enfrentando o 
estresse do trânsito das estradas e 
das cidades brasileiras, a violência 
nas vias, a hora marcada para en-
tregar a carga, o risco de acidentes, 
a distância de casa e até o medo 
da pandemia potencializam ainda 
mais os problemas de saúde men-
tal.

Segundo a Dra. Juliana Guimarães, 
coordenadora da Comissão de Saú-
de Mental da Associação Brasileira 
de Medicina de Tráfego (Abramet), 
algumas pesquisas americanas, 
que analisaram as condições labo-
rais dos motoristas profissionais, 
classificam a profissão de caminho-
neiro como uma das que oferece o 
maior risco de problemas de ordem 
psicológica.

O Brasil é o quinto país do mundo 
em número de casos de depressão 
diagnosticados. No entanto, esse 
número tende a ser ainda maior 
por conta dos casos que ainda 
não procuraram ajuda e não foram 
identificados. A depressão está 
entre as seis maiores causas de 
afastamentos dos caminhoneiros 
no INSS. Outra doença que pode 
afetar a categoria é o transtorno do 
estresse pós-traumático.

Cuidar da saúde mental é a garan-
tia de se manter pleno para o bom 
funcionamento de todo o corpo, e 
ajuda a melhorar a produtividade 
no trabalho, e até mesmo a boa re-
lação com amigos e familiares.

“Todo esse estresse diário, já árduo, 
é potencializado pela ausência de 
convívio com seus familiares e ami-
gos. Essa pessoa acaba não poden-
do relaxar com um bate-papo agra-
dável, compartilhar as emoções, 
falar sobre as questões de seus 
receios e medos, entre outras. Infe-
lizmente, as dores e incômodos vão 
evoluindo de tal modo que alguns 
buscam até tomar substâncias que 
acabam prejudicando ainda mais a 
sua saúde”, explica a médica.

O trabalho do caminhoneiro é, 
quase sempre, solitário. Com lon-
gas jornadas, longe de amigos e 
família, alguns sintomas de depres-
são podem surgir e trazer consigo 
diversos efeitos negativos para a 
saúde. Entre esses possíveis sinto-
mas estão a ansiedade, mudanças 
frequentes de humor, perda de in-
teresse ou prazer nas atividades, 
solidão, tristeza, irritabilidade, iso-
lamento social, insônia, falta de 
concentração, abuso de substân-
cias e falta de apetite.

É importante lembrar que não é 
por sentir um ou outro sintoma que 
a pessoa está com depressão. Mas 
é aí que mora o perigo: geralmen-
te, os sintomas do estresse ou até 
mesmo da depressão aparecem 
suavemente. Aí, quando se perce-
be, a situação já está grave demais.

ESCOVA CIRCULAR
TIPO ANEL
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AGRISHOW SERÁ RETOMADA EM 2022

O evento acontecerá na semana de 25 a 29 de abril de 

2022, em Ribeirão Preto

Maior feira de tecnologia 
agrícola da América Lati-
na que ocorre anualmente 

em Ribeirão Preto, a Agrishow – in-
terrompida em 2020 por conta do 
coronavírus - inicia os preparativos 
para a retomada da feira.

O evento acontecerá na semana de 
25 a 29 de abril de 2022, em Ribei-
rão Preto, SP.

Segundo o presidente da feira, que 
também é secretário executivo da 
agricultura do estado de São Pau-
lo, Francisco Matturro, é necessá-
rio criar um cenário favorável para 
manter o atrativo para participação 
dos visitantes, expositores e forne-
cedores, lembrando que este último 
grupo foi o mais afetado com a pa-
ralisação dos eventos.

“Parcimônia nos preços. Esse é um 
dos atrativos que teremos para 
trazer de volta nossos expositores 
e visitantes”, disse Matturro, que 
completou: “É uma retomada, sim, 
e retomada custa caro. Assim, pre-
cisamos da colaboração e mudan-
ças. Por questões dos protocolos 
de segurança do município e do 
estado, todos os participantes do 
evento deverão estar preparados 
para cumprir o distanciamento so-
cial. Temos grandes problemas para 
resolver, e a comunidade local está 
nos ajudando”.

No último ano de realização da fei-
ra, ainda em 2019, a Agrishow rece-
beu 159 mil pessoas e movimentou 
R$ 2,9 bilhões entre visitantes e ex-
positores, já 6,4% a mais do que em 
2018. Na ocasião, o encontro contou 

com a apresentação de 800 marcas 
nacionais e internacionais.

Os organizadores da Agrishow se 
reuniram com o prefeito de Ribei-
rão Preto, Antonio Duarte Nogueira 
(PSDB), com membros dos sindica-
tos de hotéis, bares e restaurantes, 
além do secretário da agricultura 
e abastecimento do estado de São 
Paulo, o deputado Itamar Borges 
(MDB), a Associação Comercial e In-
dustrial (Acirp), o Centro das Indús-
trias do Estado de São Paulo (Ciesp), 
entre outros.

Além de destacar os números men-
cionados, o Sr. Dorival Luiz Balbi-
no ainda reforçou que o momento 
pede que a rede hoteleira, bares, 
restaurantes e comércio em geral 
recebam bem todos os visitantes e 
expositores da Agrishow, pratican-
do preços e condições justas.

“É uma engrenagem extremamente 
virtuosa que devemos cuidar com 
todo carinho”, afirmou o prefeito. 
“Todos tivemos de ter muita resiliên-
cia nesse período de ausência do 
evento. Aliás, resiliência, resistência 
e teimosia. Agora só faltam 259 dias 
para a chegada da Agrishow, e es-

tamos contando os dias”, comemo-
rou Duarte Nogueira.

Representantes das entidades reali-
zadoras da feira também estiveram 
presentes no encontro: Associação 
Brasileira do Agronegócio (ABAG), 
Associação Brasileira da Indús-
tria de Máquinas e Equipamentos 
(ABIMAQ), a Associação Nacional 
para Difusão de Adubos (ANDA), a 
Federação da Agricultura do Estado 
de São Paulo (FAESP) e a Sociedade 
Rural Brasileira (SRB). “Nosso desa-
fio é muito grande, produzir arran-
jos produtivos locais para promo-
ver empreendedorismo em nossa 
cidade e toda a região. Somos um 
exemplo de feira no Brasil e em toda 
a América Latina”, salientou Tirso 
Meirelles, vice-presidente da FAESP, 
que participou de forma on-line.

A diretora executiva da Agrishow, 
Liliane Bortoluci, comentou que, 
apesar das incertezas acerca da fei-
ra nos últimos anos, o trabalho para 
a realização do encontro e os conta-
tos com os participantes não sofre-
ram interrupções. “Não paramos em 
momento algum para manter a feira 
sempre viva”, assegurou.
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ELGI OBTÉM CERTIFICAÇÃO 
DE QUALIDADE ISO 9001:2015

A TECH International do Brasil 
divulgou a criação de uma 
nova empresa do Grupo, que 

será fundamental na estratégia da 
empresa de alcançar sua visão de 
futuro, baseada nos 4R’s - Reparar, 
Reutilizar, Reciclar e Reaproveitar: 
a AMS – Advanced Mobility Solu-
tions. 

A AMS chega ao mercado para par-
ticipar ativamente do ecossistema 
de mobilidade global, para identi-
ficar, avaliar, desenvolver e comer-
cializar novas soluções de mobilida-
de de ponta que, por sua vez, irão 
alimentar os demais negócios do 
Grupo.

TRC - TECHNICAL RUBBER COMPANY 
CRIA NOVA EMPRESA: AMS - ADVANCED 
MOBILITY SOLUTIONS

Como exemplo de solução ofere-
cida, podemos citar a tecnologia 
Nano wave que usa reflexão de 
campo elétrico de eletrodos, sen-
sores baseados em nano-ondas de 
carbono, para medir direta e preci-
samente a superfície do pneu. 

Aproveitando o legado de mais de 
80 anos da TECH Tire & Wheel de 
produção de pneus de alta qualida-
de e produtos de serviço para ro-
das, a AMS está trazendo também 
outra solução de mobilidade cha-
mada “Smart-Tread” que realiza a 
medição direta da profundidade do 
piso do pneu, demonstrando como 
usar um medidor físico, mas com si-
nais sem fio e precisão incrível

A solução apresenta hardware de 
baixo custo para implementação, 
unidade durável e à prova de in-
tempéries e opera com cabo de ali-
mentação Ethernet (sem fiação ou 
instalação especial necessária)

Além desses atributos, faz interfa-
ce com um mecanismo robusto de 
análise de dados baseado em nu-
vem para insights específicos do 
cliente do estado dos pneus.

Com o objetivo de melhorar o de-
sempenho dos seus processos para 
atender com eficácia aos requisitos 
e necessidades dos clientes e de-
mais partes interessadas, a ELGI im-
plantou seu Sistema de Gestão de 
Qualidade 

Mas, segundo Fernanda Silva, Su-
pervisora Comercial da Borrachas 
e Equipamentos ELGI no Brasil, a 
decisão da implantação foi também 
como forma de consolidar todo o 
respeito e importância que a em-
presa dispensa aos seus clientes e 
parceiros. 

“A interação dos processos, o res-
peito às pessoas, o comprometi-
mento de todo o grupo e o forte 
monitoramento integrado a um 
processo evolutivo, são alguns dos 
fatores que se tornaram intrínsecos 
ao nosso dia a dia”, explica.   

Com a implantação do sistema, a 
empresa obteve no primeiro se-
mestre desse ano sua Certificação 
de Qualidade ISO 9001:2015.

“A excelência na gestão sempre foi 
um dos nossos diferenciais e, ao so-
mar este fator aos desafios econô-
micos e financeiros impostos atual-
mente por um cenário globalizado, 
foi o estopim que nos permitiu im-
plantarmos e desenvolvermos pro-
cedimentos de melhorias contínuas 
mesmo em uma gestão enxuta. E 
nos comprometemos com a conti-
nuidade desse trabalho nos perío-
dos vindouros”, finaliza Fernanda 
Silva.
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VMI PROMOVE SEMANA 
DA SAÚDE MENTAL EM SUA 
UNIDADE NO BRASIL

ACREDITANDO NO SEGMENTO DE 
REFORMA DE PNEUS

O ano de 2020 ficou marca-
do pela crise da COVID-19, 
mas naquele cenário em que 

muitas empresas estavam fragiliza-
das com as incertezas que se forma-
vam, alguns empresários no setor 
de reforma de pneus enxergaram 
uma oportunidade: o crescimento 
do segmento em razão de ser uma 
atividade essencial, que não parou 
durante a pandemia.

Foi então que os sócios Jari Casquel, 
Márcio Cecilio e Carlos Domingues, 
com mais de 25 anos de experiência 
em reformas de pneus de carga, re-
solveram acreditar e dar um passo 
adiante. "Percebemos que aquele 
seria um bom momento para nego-
ciações mais flexíveis na aquisição 
de equipamentos, locação e para fir-
mar parceria com fornecedores", diz 
Carlos Domingues, responsável pela 
área comercial da empresa.

Nesse cenário nasce a Volpe Pneus e 

Alinhada ao Setembro Amare-
lo e à conscientização ao re-
dor da importância da saúde 

mental, a VMI promoveu recente-
mente a Semana Interna da Saúde 
Mental no Trabalho junto aos seus 
funcionários no Brasil. 

O evento contou com a participação 
de um terapeuta ocupacional espe-
cializado no tema que, por meio de 
palestras e prospectos, pôde abor-
dar temas de grande relevância no 
cuidado com a mente. 

Ele posicionou o grupo sobre a si-

tuação atual da população, princi-
palmente agravada pelos efeitos da 
pandemia. Mas, em especial, ofere-
ceu importantes orientações sobre 
como manter a saúde mental em dia 
mediante bons hábitos e disciplinas. 

No encerramento do evento, os fun-
cionários puderam participar de um 
plantão psicológico individual. Para 
alguns foi a primeira vez que tiveram 
este tipo de contato com um profis-
sional da área, e os resultados foram 
muito promissores, ficando acertado 
que o evento deverá ser repetido 
nos próximos anos.já desponta no mercado como uma 

das grandes empresas em recons-
trução do estado de São Paulo. Com 
um audacioso projeto e uma capaci-
dade produtiva de 8.000 pneus por 
mês, está instalada em uma planta 
de 2.100 metros quadrados, localiza-
da em um conhecido polo logístico 
da capital paulista, o Parque Novo 
Mundo, a cinco minutos do terminal 
de cargas e com fácil acesso pela ro-
dovia Presidente Dutra.

Carlos Domingues afirma que em 
virturde das parcerias criadas, a em-
presa teve total confiança no suces-
so: "Acreditamos nesse segmento de 
reforma de pneus e contamos desde 
o início com o apoio da ABR, atuan-
do junto aos órgãos governamentais 
que regulam o setor de infraestrutu-
ra, além da parceria com nossos for-
necedores Marangoni e Prometeon 
(Pirelli), assegurando a qualidade 
nas nossas reformas". A empresa é 
uma autorizada Marangoni e ope-

ra com uma tecnologia exclusiva no 
mundo para reconstrução de pneus, 
capaz de igualar o desempenho de 
um produto novo.

A empresa enxerga a importância 
do segmento para a preservação do 
meio ambiente, pois cerca de 65% 
dos pneus utilizados no transpor-
te rodoviário são provenientes das 
empresas reformadoras, gerando 
uma enorme economia de petróleo 
e reduzindo a emissão de CO2 na at-
mosfera.

Como medidas de sustentabilida-
de, a Volpe Pneus, que é certificada 
pelo INMETRO, emprega a logística 
reversa nos seus processos, além de 
fazer reúso de águas captadas da 
chuva e assegurar o correto descarte 
de pneus inservíveis.

A Volpe Pneus está com sua produ-
ção em pleno vapor e afirma que as 
principais dificuldades do momento 
são o frequente reajuste de preços 
de matéria-prima e a falta de carca-
ças de qualidade para reformas, mas 
para 2022 enxerga boas oportuni-
dades: "neste ano tivemos falta de 
pneus novos e, portanto, temos uma 
alta demanda de reposição prevista", 
estima Domingues. O diretor comer-
cial afirma que já planejam os próxi-
mos passos, pois pretendem atingir 
sua capacidade produtiva total nos 
próximos meses, gerando novos em-
pregos e contribuindo para o desen-
volvimento econômico do nosso país 
e do setor de reformas.
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Agora para conhecer o Guia 
Nacional do Segmento de 

Reforma de Pneu
Acesse: abr.org.br
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