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EDITORIAL

Na editoria Conexão, uma entrevista com Lucas Viana, analista de marketing na Maggion Indústria
de Pneus e Máquinas, que acredita que os rumos do setor de pneus e de todos os outros dependem
da velocidade com que as pessoas forem imunizadas. “Tudo pode mudar dependendo da evolução
da campanha de vacinação contra a Covid-19. Precisamos ver como o mercado vai reagir à retomada da normalidade”, observa. Na editoria Serviços, as vantagens do Pix, meio de pagamento eletrônico ágil e seguro, para consumidores e varejistas.

Lembramos que a sua participação, com envio de críticas e sugestões, é muito importante para que
continuemos produzindo conteúdos de qualidade.

geborcomercial

................ .

Que o envolvimento com questões da sociedade é essencial para atrair investidores, todo mundo
sabe. Quanto mais correta e comprometida a organização, menores as chances de ela se envolver
em escândalos ou crises. O que nem todo empresário entende é que estar alinhada com os pilares
do ESG permite à empresa conquistar mais clientes. Pesquisas revelam que os consumidores estão
cada vez mais atentos ao comportamento das marcas, e deixam de consumir produtos quando não
confiam na conduta da companhia. Mais do que nunca, ser aliada do meio ambiente e contribuir
para o desenvolvimento das comunidades tornaram-se características determinantes para o sucesso
das empresas.

Na editoria Pneus e Frotas, o especialista em pneus Pércio Schneider esclarece a dúvida de um leitor
sobre o surgimento de rachaduras e trincas circunferenciais na região do talão de pneus comerciais.
Segundo ele, isso acontece porque pneus que equipam caminhões e ônibus são submetidos constantemente a diversas agressões, algumas evitáveis, outras típicas da atividade desempenhada pelos
veículos em aplicações específicas. Mas há formas de preservar as carcaças, e ele explica como.

IMPORTADOS

Conheça mais sobre a Gebor
e nossos produtos:

O ESG - Environmental, Social and Governance (ambiental, social e governança, em português)
tem sido foco de debates importantes nas organizações, independentemente do porte ou segmento
no qual estão inseridas – e, não à toa, ganhou destaque também na capa desta edição. Quais as vantagens de adotar os pilares do ESG na sua organização? O que as empresas do setor, como revendedoras e reformadoras de pneus, tendem a ganhar incluindo boas práticas em suas operações? Para
esclarecer essas e outras dúvidas ouvimos especialistas e consultores no assunto, que afirmaram:
preocupar-se com questões socioambientais e agir com ética e transparência são premissas básicas
das empresas que desejam prosperar, conquistando cada vez mais espaço no mercado.
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SERVIÇOS

ACEITA
As vantagens do meio de pagamento
eletrônico para consumidores e
varejistas

PIX?

Outro benefício do Pix é que ele inclui consumidores que
não possuem conta bancária, o que corresponde a cerca
de 45 milhões de brasileiros adultos. Esse grupo pode fazer transferências e pagamentos por meio de carteiras digitais, que possuem cadastro simplificado e, geralmente,
são isentas de taxas de manutenção de conta.
“Todas as pessoas podem usar, até as pessoas que não
possuem cartão de crédito ou até mesmo conta bancária.
Basta ter uma carteira digital. Por isso, ele é promissor”,
ressalta Ralf Germer, CEO e cofundador da PagBrasil, em
entrevista ao MoneyLab.
Sobre o questionamento comum de muitos brasileiros se
o Pix vai substituir o boleto bancário, um dos métodos de
pagamento preferidos na hora de comprar online, o exe-

cutivo destaca que o boleto continua sendo uma forma
de pagamento importante. “O Pix canibaliza um pouco
de tudo: canibaliza um pouco do cartão de crédito, um
pouco do boleto e bastante do cartão de débito”, explica.
Para Germer, a grande vantagem do Pix é que o pagamento instantâneo traz vendas adicionais às lojas. “As
lojas que oferecem o Pix conseguem vendar mais simplesmente porque contam com uma forma de pagamento
fluída, fácil de usar e inclusiva”, completa.

O Banco Central aponta ainda outros
benefícios do uso do serviço:
▶ Receber o dinheiro na mesma hora, como se fosse
dinheiro físico
▶ Menores custos para as empresas
▶ Facilidade de integração com softwares de automação
▶ Facilidade na conciliação de pagamentos
▶ Dispensa a necessidade do troco
▶ Melhora gestão do fluxo de caixa
▶ Facilidade e rapidez de checkout
▶ Melhor controle dos pagamentos

Ainda segundo Mello, “a iniciativa, em linha com a revolução tecnológica em curso, permite inovar o surgimento
de novos modelos de negócio. Promove a eletronização
dos pagamentos, reduzindo os riscos operacionais e as
principais dificuldades relacionadas ao uso do dinheiro
em espécie”.

Por suas inúmeras vantagens, como a agilidade e gratuidade, o Pix já se tornou uma realidade para 45% da
população adulta no país, representando uma forma segura de substituição do DOC e TED e, principalmente,
do dinheiro físico. Embora esse percentual se refira às
transações entre pessoas, aos poucos, o Pix conquista
seu espaço na relação entre consumidores e empresas.
Uma pesquisa do Ipec, antigo Ibope, feita a pedido do
C6Bank mostra que 67% dos brasileiros querem usar o
Pix para pagar suas compras em supermercados, padarias, farmácias, lojas.
De acordo com o Banco Central, são 85 milhões de pessoas já registradas no sistema e 5,5 milhões de empresas. Lojas online que conseguem oferecer o Pix como
um meio de pagamento, em média, já o têm como o
terceiro meio mais importante, atrás apenas do cartão
6

PNEUS&CIA

julho/agosto 2021

de crédito e do boleto. Segundo o diretor do Banco Central João Manoel Pinho de Mello, durante a 12ª Reunião Plenária do Fórum Pix, “o meio de pagamento já
é uma alternativa efetiva de uso principalmente para os
casos de transferência, e o uso do Pix nas transações de
compra também vem crescendo semana a semana e, aos
poucos, também vem se tornando uma alternativa efetiva a outros meios eletrônicos e ao dinheiro em espécie”.
As vantagens do Pix são inúmeras e, diante de tantas
facilidades, o varejo passou a implementar o formato
de pagamento que hoje já pode ser facilmente encontrado como opção em diversas lojas e, principalmente,
no comércio online. De acordo com levantamento feito
pela GMattos, consultoria de e-commerce, quase um
terço das lojas online (32,2%) já oferece essa opção aos
clientes.
comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br
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CRESCIMENTO
EM ANO DE CRISE

Arquivo pessoal

“O mercado de duas rodas está
crescendo pela facilidade e mobilidade
do segmento. Segundo a Abraciclo, o
último quadrimestre teve aumento de
produção de motos”

Impulsionada pelo aumento nas vendas de pneus para motos e máquinas
agrícolas, Maggion Pneus e Máquinas Ltda. ampliou quadro de colaboradores
e intensificou a produção ao longo de 2020
Apesar de o cenário de total instabilidade econômica causado pela pandemia inviabilizar as projeções para o segundo semestre e os próximos anos, o
aquecimento do agronegócio e o aumento das motocicletas em circulação tendem a continuar impulsionando as vendas de pneus para motos e máquinas
agrícolas, mercados-alvo da Maggion Pneus e Máquinas Ltda. Essa é a opinião de Lucas Viana, analista de marketing da empresa que, apesar da crise,
contratou colaboradores e ampliou a produção no
último ano.
Para Lucas, os rumos do setor de pneus e de todos os
outros dependem da velocidade com que as pessoas
forem imunizadas. “Tudo pode mudar dependendo
da evolução da campanha de vacinação contra a
Covid-19. Precisamos ver como o mercado vai reagir à retomada da normalidade”, observa.
Confira a entrevista!
Conte-nos um pouco mais sobre a sua trajetória no
mercado de pneus e a história da Maggion.
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de pneus e câmaras de ar. Comecei no chão de fábrica
mesmo.

Outro setor no qual temos forte atuação, o de pneus
agrícolas, teve cenário favorável, pois o agronegócio
vem crescendo e batendo recordes de produtividade e
safra.
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O que falta para o setor avançar ainda mais?
As condições econômicas do Brasil e do exterior são essenciais para que o nosso setor - e os outros também
- avance. Para que isso melhore, é fundamental que o
programa de vacinação contra a Covid-19 seja acelerado. Essa incerteza sanitária também contribui para a
instabilidade política e econômica.

A Maggion é a indústria nacional mais antiga do mercado brasileiro, com mais de 88 anos de história, desafios e superações. E me orgulho de estar em um lugar
que oferece oportunidades de crescimento. A empresa
é líder no segmento de pneus motocicletas nacionais,
atua no ramo de pneumáticos, produzindo uma diversidade de pneus: para motos, industriais, passeio, agrícola, fora de estrada e câmaras de ar. É uma indústria
totalmente diferente das nacionais e internacionais
pela gama de produtos oferecida.

Isso me fez crescer querendo seguir o mesmo rumo.
Sempre tive o desejo de trabalhar neste ramo, de ver
tudo aquilo que meu pai comentava em casa de perto. E minha jornada começou em 2008, na produção
PNEUS&CIA

Entre os desafios mais importantes e atuais, destaco a
volatilidade das moedas estrangeiras, principalmente o
dólar, e as incertezas políticas e econômicas de nosso
país. Isso gera sempre alguma instabilidade que coloca
todos em expectativa.

Paralelo ao aprendizado prático, procurei sempre me
qualificar para complementar e ampliar o conhecimento.

De que forma, na sua opinião, o setor de pneumáticos
foi impactado com a pandemia?

Quais são as suas perspectivas para o segundo semestre?
Apesar do momento de incertezas geral por conta da
pandemia, estamos aumentando a produção de pneus
para motos. O mercado de duas rodas está crescendo
pela facilidade e mobilidade do segmento. Segundo a
Abraciclo, o último quadrimestre teve aumento de produção de motos. Comparando 2020 com 2021, a diferença é de 299.278 no ano passado para 359.621 neste ano.
Vemos um ano muito bom nesse segmento.

Nosso segmento, na verdade, foi impactado pelo aumento da frota de motocicletas, devido a todo o cenário de vendas online e a necessidade maior de entrega
de produtos. Por isso, a produção de pneus para motocicletas também cresceu.

comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br

Apesar de toda crise que se abateu em boa parte das empresas brasileiras em 2020, tivemos um ano muito bom
na Maggion, com aumento na contratação de funcionários e um crescimento de produção na linha de pneus
de moto. O que contribuiu foi o crescimento da frota
deste tipo de veículo. Em 2019 a frota era de 28.179.083
motos. E, em 2020, foi de 29.094.771. Um aumento de
3,25% (segundo o IBGE e a Abraciclo). Isso ajudou as
indústrias nacionais no segmento de duas rodas, pois foi
preciso atender essa demanda. Ressaltando também que
o agronegócio no Brasil continua crescendo e estamos
atuando nesse mercado agrícola com muita força.
Quais os principais desafios dos empresários do setor?

Hoje, passados 13 anos, posso dizer que tive o privilégio de atuar em vários setores dentro da indústria,
como produção, treinamento operacional, vendas,
consultoria de negócios e, hoje, em marketing e comunicação.

Minha trajetória no setor começou quando eu ainda
era pequeno. Meu pai já trabalhava - e ainda trabalha no segmento de pneus. Ele era funcionário na Maggion
Pneus, localizada em Guarulhos, na Grande São Paulo.
Então, eu, desde criança, cresci ouvindo as histórias do
meu pai. Sobre as aflições, os desafios, as conquistas. E
tudo o que caracterizava o trabalho dele neste setor de
atividades.

Como foi o desempenho da Maggion no último ano e a
quais fatores você atribui esses resultados?

E para os próximos anos, é possível fazer projeções?

Lucas Viana, analista de marketing da Maggion
Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.
comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br

Acredito que ainda é cedo para projeções dos próximos
anos, visto que tudo pode mudar dependendo da evolução da campanha de imunização contra a Covid-19.
Precisamos ver como o mercado vai reagir à retomada
da normalidade em todos os setores.
julho/agosto 2021
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Anna Bizon/Freepik

MARCA CENTRADA

NO CLIENTE NÃO DEPENDE
DA TECNOLOGIA, MAS DE

PESSOAS
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A transformação digital
Diante de todas as tecnolo“É melhor ter apenas um WhatsApp ativo que
chegou, definitivamente, ao
gias de interação que não
estar
em
três
ou
quatro
redes
e
não
conseguir
comércio online. Segundo
chegam com facilidade para
manter o controle. Quanto mais pontos de
relatório da Webshoppers
a maioria das empresas de
e E-bit/Nielsen, 13 milhões
e-commerce de médio porcontato, maior o trabalho para controlar a
de brasileiros fizeram sua
te, o consumidor está mientrada e saída de informações”
primeira compra online em
grando para uma interação
2020. Com isso, o país checom comércios menores. É
gou à marca de 79,7 milhões de consumidores online, o que
que conseguem se adaptar às novas jornadas de compra dos
não é pouca coisa.
consumidores, que trafegam em uma nova dinâmica de trabalho - ora em home office, ora em casa, dando conta tamAs vendas no digital aumentaram, mas, com elas, uma série
bém dos afazeres domésticos e familiares.
de novos problemas, tanto para o consumidor quanto para o
lojista. Um dos desafios apresentados, segundo relatório da
As empresas que passam a ganhar o coração do consumidor
Shopify, é que boa parte dos jovens, 54% dos pesquisados,
com esse novo perfil são aquelas que conseguem se adappassa a conhecer as marcas a partir das redes sociais. Mas
tar. Um exemplo foi uma compra que fiz pelo WhatsApp,
nem todas as empresas estão preparadas para uma interautilizando o chat para conversar com o vendedor, enviar
ção rápida, cordial e ativa com os consumidores por meio de
comprovante do pagamento via Pix e fechar uma compra
chats como Messenger do Facebook ou Direct do Instagram.
para Brasília, mesmo estando em Belo Horizonte e nunca
ter visitado o site da empresa - que nem mesmo sei se tem
Muitas perguntas ficam sem resposta e as empresas perdem
um e-commerce eficiente.
o timing de interação daquele cliente no exato momento em
que está disposto a comprar. É como chegar dentro de um
Seria mais cômodo para a vendedora me indicar um canal
shopping e ver uma placa na porta de uma loja: "Voltamos já".
de vendas e esperar que o pedido chegasse, mas a percepComo resolver esse problema e aproveitar todos os pontos de
ção em relação ao senso de urgência e mais, a percepção da
contato da marca com os clientes?
minha real intenção de compra, fizeram com que a tratativa
fosse objetiva e cordial. Todo o processo foi rápido, empático
O primeiro aspecto que deve ser levado em consideração é
e eficiente. Mesmo sendo uma marca grande, a vendedora
pensar duas vezes antes de abrir "frentes de comunicação ditratou como uma marca pequena e próxima.
gital". Para que um canal seja efetivo em vendas é preciso fluxo contínuo, processo e tratativas claras. Outro dia, fiz conEssa é uma janela de oportunidades para marcas indepentato com uma marca via Messenger e no primeiro momento
dentes, como aponta a pesquisa da Shopify. Os consumirecebi uma saudação cordial. A partir da minha segunda perdores têm expressado o desejo de comprar de lojas indegunta, fui ignorado até o dia seguinte, momento em que não
pendentes. A escolha pelos marketplaces ainda ocorre por
estava mais propenso a comprar aquele determinado produconveniência, mas os comerciantes que melhorarem sua vito. É melhor ter apenas um WhatsApp ativo que estar em três
sibilidade podem aproveitar o novo cenário, de acordo com
ou quatro redes e não conseguir manter o controle. Quanto
a pesquisa.
mais pontos de contato, maior o trabalho para controlar a entrada e saída de informações.
Sua marca está preparada para a segunda onda pós-covid?
Você está disposto a resolver o problema do cliente ou o diO WhatsApp é uma poderosa ferramenta de interação. A
gital está deixando sua marca cada vez mais fria e distante?
versão Business permite etiquetar os contatos, relacionar catálogo de produtos, criar mensagens de ausência, saudação
e respostas rápidas. E quando a empresa ganha robustez, é
preciso contratar empresas como Zenvia ou Take para poder
Alysson Lisboa
gerar fluxos complexos em canais específicos, como Messenjornalista, mestre em comunicação e diretor da ETC
ger, WhatsApp e chatbots. Porém, o custo ainda é alto e as soluções cobram pelo volume de interação - quanto mais fluxo,
Digital, empresa de assessoria, consultoria e planejamento
maior o custo de operação.
em marketing digital. E-mail: alysson@etcdigital.etc.br
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QUE TIPO DE LÍDER
VOCÊ QUER SER?
“Os líderes conseguem o comportamento que demonstram
e toleram”, afirma Ram Charan, em seu livro Execução, o
qual eu recomendo com frequência durante as minhas aulas, palestras e treinamentos.
Pode-se dizer que é um bom livro, embora existam outros
mais abrangentes como Liderança de Alto Nível, de Ken
Blanchard, Liderança Ética, de Emiliano Gomez e Metamanagement, de Fredy Kofman.
Na prática, quando um líder tolera a deslealdade, a sacanagem, a conspiração no corredor, a discórdia e o corpo
mole, não pode exigir muito da equipe, isso é fato, e não
adianta transferir a culpa para as pessoas. Nesse aspecto,
Charan foi mais incisivo: “os líderes conseguem o comportamento que demonstram e toleram”.
Você já leu e ouviu de tudo sobre liderança, até mesmo os
conselhos utópicos de James Hunter, em O Monge e o Executivo, difíceis de serem praticados ao pé-da-letra no mundo competitivo e intolerante em que vivemos.
Liderança exige uma qualidade fundamental que poucos
se dispõem a conquistar e aperfeiçoar: a arte de lidar com
pessoas, algo tão complexo que não se aprende da noite
para o dia. Contudo, todo mundo tem um conselho para
dar a respeito.
Basta olhar para dentro de si mesmo e avaliar o quanto isso
torna as coisas difíceis, por mais simples que pareçam. Percebemos o quanto somos intransigentes e, por vezes, individualistas ao extremo, afinal, somos humanos, carregados
de imperfeições.
12
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QUE TIPO DE LÍDER VOCÊ GOSTARIA DE SER?
Qual é a fórmula, então, ou o segredo da boa liderança? Quando
alguém descobrir isso, pode estar certo de que nunca lhe faltará trabalho até o fim da vida. Mas a realidade é outra. Portanto, trata-se
de uma eterna busca pelo melhor que você pode fazer quando se
trata de lidar com pessoas.
Liderança é um conceito misterioso e ilusório, dizia Stephen Covey,
autor de Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. É uma competência específica, formada por uma série de outras competências
menores, não menos importantes, difíceis de serem dominadas ao
mesmo tempo por uma única pessoa.
Que tipo de líder você gostaria de ser? Que tipo de líder você gostaria de ter? Quais as razões para o desânimo ou a desconfiança em
relação aos líderes de hoje? Como o líder deve tratar seus liderados?
Quais são suas crenças sobre liderança? Por que alguém deveria ser
liderado por você?
Não existem fórmulas prontas
nem respostas para todas as dúvidas, porém existem insights e
exemplos compartilhados com
base na experiência de quem já
conviveu com centenas de líderes
e já exerceu o cargo em diferentes
níveis hierárquicos.

Defina o seu próprio estilo de liderança: esclareça as expectativas,
imponha o seu próprio ritmo, delegue, monitore os resultados, confie, avalie e reposicione as pessoas sempre que necessário; você é o
maestro, quem dita o ritmo é você.
Pense estrategicamente: saber pensar estrategicamente faz toda diferença em termos de produtividade. O que é isso? Arranjar tempo
para planejar, pensar na estrutura organizacional, estabelecer uma
boa matriz de responsabilidades, definir processos corretamente,
prestar feedback realista e positivo, monitorar resultados, treinar
funcionários e ter um mínimo de planejamento. Quanto mais operacional, menos estratégico e vice-versa.
Exponha e compartilhe desafios: pare de bancar o super-herói e de
querer o mérito apenas para si mesmo; aprenda a ouvir, a delegar,
PNEUS&CIA
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Imprima sentido ao trabalho: as pessoas não se sentem frustradas
por terem sido demitidas; a frustração maior está na ausência de
feedback, na falta de reconhecimento, na desvalorização do conhecimento, na falta de oportunidade para desenvolverem suas habilidades. Autômatos produzem, mas não engajam.
Pratique o senso de justiça: haja o que houver, pratique o senso de
justiça e para isso é necessário conhecer profundamente as habilidades, as deficiências, os objetivos e os resultados de cada membro
da sua equipe. Quando as crises surgirem, fica mais fácil saber o que
fazer em vez de privilegiar puxas
sacos e dissimulados.

“Quando os valores essenciais estão
equivocados e não alinhados com
os valores adotados pela maioria
dos colaboradores, menor o grau de
comprometimento das equipes e maior a
probabilidade de a empresa desaparecer
do mapa em uma ou duas gerações”

Deixo aqui alguns pontos que
considero fundamentais para a
construção do seu estilo de liderança. Ser líder requer aprendizado constante, dedicação ao extremo e uma vontade inabalável de
ser uma pessoa melhor para se transformar num líder melhor. Chegar ao topo é fácil, difícil é conquistar o respeito do grupo. Vejamos:
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a confiar mais nas pessoas e, acima de tudo, a dividir o mérito, entretanto, seja claro em relação às metas e objetivos. São os desafios
que movem o ser humano e isso não é diferente no ambiente corporativo.
Administre conflitos: pare de empurrar a sujeira para debaixo do
tapete. Não quer lidar com conflitos, nunca assuma um cargo de
liderança; as organizações são fontes inevitáveis de conflitos e o ser
humano é, por natureza, competitivo.

Seja você mesmo: não tente ser
tudo para todos; lembre-se de
que você ganha para atingir resultados, não para agradar as
pessoas embora isso não lhe dê
o direito de ser cruel. Quem quer
ser tudo para todos acaba não
sendo nada para ninguém, portanto, concentre-se no resultado
sem esquecer que as pessoas são
fundamentais para o alcance deles.
Por fim, esqueça essa bobagem de ficar comparando o chefe e o
líder. Não importa se você é chefe ou líder. Durante a reunião você
é o líder; no banheiro, na mesa do bar e no refeitório você será sempre o chefe e ninguém vai se referir a você como o líder, faz parte do
jogo e não sofra com isso.
O que importa de fato é que, na condição de chefe ou de líder, esse
papel oferece ônus e bônus, portanto, não desperdice energia tentando provar aos outros que você é líder e não apenas um chefe. São
as ações, os exemplos, os resultados e, acima de tudo, o caráter que
farão de você um líder mais efetivo e digno de admiração.
Que tipo de líder você é? Que tipo de líder você gostaria de ser?
Pense nisso e faça sempre o seu melhor!
Jerônimo Mendes
Consultor e palestrante
www.jeronimomendes.com.br
comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br
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COMO APLICAR OS
PILARES DO ESG
NO SETOR DE
PNEUMÁTICOS
ENTENDA DE QUE FORMA AS
AGENDAS SOCIOAMBIENTAIS E DE
GOVERNANÇA PODEM CONTRIBUIR
PARA O DESENVOLVIMENTO DO SEU
NEGÓCIO, INDEPENDENTEMENTE
DO PORTE, NO MERCADO DE PNEUS

Apesar de antigas, as questões
socioambientais e de governança ganharam ainda mais visibilidade durante a pandemia. Desde o
ano passado, com o início da proliferação do novo coronavírus no Brasil, o
conceito ESG - sigla para Environmental,
Social and Governance (Ambiental, Social e
Governança, em tradução) - tem sido objeto
de importantes debates nas empresas. Segundo
especialistas, engana-se quem pensa que apenas as
grandes organizações devem se preocupar com o assunto. “Empresas de todos os portes e segmentos devem
seguir os pilares do ESG e adotar práticas sustentáveis,
inclusive as pequenas, pois tendo esses fortes atributos e
valores ambientais, elas tendem a desenvolver uma per16
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formance superior ao longo do tempo, atraindo investidores e se tornando mais competitivas”, disse a CEO da
Equos Consultoria ESG, Talita Oliveira. Se, por um lado,
as companhias robustas possuem orçamentos maiores,
mais estrutura e setores inteiros dedicados às questões
ambientais, os pequenos negócios possuem características que os colocam em vantagem, como menos burocracia, mais flexibilidade e proximidade com os consumidores.
Há alguns anos, o tema se tornou critério para a tomada de decisão de investidores, uma vez que empresas
mais transparentes, responsáveis e comprometidas com
a sociedade e o meio ambiente correm menos riscos de
ter sua reputação abalada ou de serem alvos de grandes
escândalos. Enquanto as casas de investimentos têm se
mostrado cada vez mais exigentes com relação aos crijulho/agosto 2021
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térios do ESG, consumidores “Agindo com base nos pilares do ESG essas em saber como uma empresa
também estão mais atentos ao
produz e o que está sendo levacompanhias terão mais oportunidades, do para dentro de casa podem
comportamento das marcas,
optando por empresas responimpactar tanto na decisão de
conquistando mais consumidores e,
sáveis e éticas em detrimento
compra quanto na escolha do
consequentemente, espaço cada vez
daquelas pouco ou nada intemelhor investimento”.
maior no mercado”
ressadas nas questões sociais.
“Definitivamente, as empresas
Os consumidores têm se poque não olharem seus indicasicionado cada vez mais em
dores não financeiros, como ESG, vão perder competitivitorno de temas sociais e ambientais, seja nas redes sodade e não vão sobreviver no médio prazo”, avalia Ricardo
ciais ou na forma que escolhem seus produtos. Do outro
Assumpção, diretor-executivo da Grape Global ESG, conlado, o mundo empresarial está cada vez mais consciente
sultoria que atua no cenário social e ambiental, em entrede que sua participação na sociedade vai muito além de
vista à Folha de S. Paulo.
pagar imposto e gerar emprego e, à medida que as com-
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De acordo com o Portal UOL, empresas que valorizam as
práticas ESG tendem a registrar melhores resultados do
que aquelas que ignoram o tema por duas razões principais: “primeiro, porque as companhias que se pautam por
boas práticas sociais, sustentáveis e de gestão têm menos
chance de esvaziar o caixa em disputas legais relacionadas
a queixas trabalhistas, danos ambientais, fraudes ou envolvimento com corrupção. Além disso, há uma identificação
cada vez maior entre os consumidores, principalmente das
gerações X e Y, e esses assuntos. A preocupação crescente
18
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panhias compreendem sua função no desenvolvimento
das comunidades em que estão inseridas, tornam-se
mais atrativas. Especialistas concordam que a situação
de crise estimulou o público a pensar coletivamente e
que, mais do que nunca, empresas estão sendo cobradas
a fazer a diferença para seus públicos estratégico.

Atendimento técnico e produtos diferenciados para a reforma e recuperação de pneus das
linhas leve, pesada e extra-pesada. Atendemos a todo o Brasil e ainda exportamos para mais
de 30 países.
Levamos qualidade e tecnologia capazes de agregar valor ao trabalho do reformador de
pneus, do caminhoneiro, prestadores de serviço, frotistas e todos os proﬁssionais que fazem
girar a cadeia de suporte do transporte rodoviário.

Utilize um app de leitura de QR CODE para
acesso ao nosso catálogo, ou acesse:
vulcaflex.com.br

Na visão de Talita Oliveira, ser uma empresa socialmente responsável, que contribui para uma sociedade
melhor, respeita o meio ambiente e trata seus proces-
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Nossas bandas são fabricadas com matéria-prima
de alta qualidade, que permite perfeita moldagem
e aderência aos pneus, proporcionando alto
rendimento, desempenho e resistência.
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sos com ética e transparência, vai muito além de apenas
atender a requisitos regulatórios. “Agindo assim essas
companhias terão mais oportunidades, conquistando
mais consumidores e, consequentemente, espaço cada
vez maior no mercado.”

aproveitar as oportunidades associadas a se tornarem
‘mais verdes’ são, sem dúvida, as vencedoras de amanhã”, completou.

Compartilhando da mesma opinião, Daniel Maximilian da Costa, fundador e principal executivo do Latin
American Quality Institute, afirmou, em entrevista ao
portal Terra, que “o ESG não deve ser visto apenas como
algo que uma empresa deve fazer para atender a um requisito de negócios, mas como um abridor de portas
para possibilidades novas e estimulantes. A chance de
se tornar uma empresa melhor em vários aspectos”. Para
ele, a crescente preocupação pública com as consequências devastadoras das mudanças climáticas colocaram
a sustentabilidade no foco das agendas corporativas e
governamentais. “As empresas que podem imaginar e

É preciso ainda lembrar do G (governança), parte do
ESG, que engloba as questões de ética e transparência.
Para a pequena empresa, é igualmente importante separar os papéis e as contas do proprietário e da pessoa
física, disse Matthew Govier, diretor da Accenture Strategy na América Latina, à Folha de S. Paulo. “Uma governança má conduzida na pequena empresa pode ser
tão prejudicial quanto na grande.”
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OUTRAS BANDAS

GOVERNANÇA

O QUE OS CONSUMIDORES ESPERAM DAS MARCAS
À medida que empresas, voluntariamente, adotam pos-
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www.gallupneus.com.br
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JUNSOFT LÍDER PARA
REFORMADORAS DE PNEUS
MATÉRIA
DE CAPA
ESTRATÉGIA

turas e praticam ações capaestão dispostos, inclusive, a
“As empresas que podem imaginar e
zes de promover o bem-estar
pagar mais por produtos e
aproveitar as oportunidades associadas a serviços dessas empresas, sede seus públicos, elas afirmam suas responsabilidades se tornarem ‘mais verdes’ são, sem dúvida, gundo outro levantamento da
com o social. Em um estudo
consultoria feito em 2012.
as vencedoras de amanhã”
recente que avaliou o sentimento global do consumidor
Nos movimentos de fusões e
em relação à pandemia do
aquisições, as práticas de ESG
novo coronavírus, divulgado em março do ano passajá são determinantes para a decisão final. “O que até
do pelo Meio&Mensagem, a Kantar identificou que 77%
agora parecia ser um diferencial competitivo ou reforço
dos entrevistados esperam que as marcas sejam úteis no
na imagem de uma marca passa a ser um item obrigatóque se tornou “a nova vida cotidiana”.
rio e fator de sobrevivência”, afirmou o advogado Leonardo Barém Leite, especializado em negócios e direito
O relatório, em que a Kantar entrevistou 25 mil consuempresarial, ao Portal TNH1.
midores em 30 mercados, constatou que 75% dos consumidores acreditam que as marcas devem informar o
ENGAJAMENTO DOS COLABORADORES
público sobre seus esforços para combater a situação
provocada pela pandemia. Os consumidores também
À Folha de S. Paulo, Ricardo Assumpção destacou, ainda,
estão escolhendo as marcas que estão colocando seus
a importância do envolvimento de todos os colaboradofuncionários em primeiro lugar, com 78% dos entreres, do dono ao mais recente contratado, na adequação
vistados pedindo que as empresas cuidem da saúde dos
da organização. “Caso contrário, as ações só acontecem
funcionários e 62% dizendo que as companhias devem
por marketing e de forma pontual. Ser sustentável não
implementar acordos de trabalho flexíveis.
é abraçar árvore ou distribuir presente no Natal. Isso é
‘greenwashing’”, afirma. O “greenwashing” (maquiagem
O movimento, apesar de acelerado com a pandemia,
verde) é um termo usado quando uma empresa afirma
não é novo. Há muitos anos os compradores estimulam
ser adepta de práticas ESG, mas não as aplicam na práempresas que se dedicam a temas socioambientais. Uma
pesquisa realizada pela consultoria Nielsen em 2015
com 30.000 pessoas em 60 países revelou que 66% delas
estavam dispostas a pagar mais por produtos e serviços
de companhias comprometidas com essas temáticas.
No Brasil, os números são ainda mais expressivos: 74%
dos brasileiros preferem consumir produtos e serviços
de empresas que tenham programas sustentáveis e 46%

“É uma ferramenta completa que integra
todos os departamentos e filiais do grupo.
O investimento está trazendo excelentes
resultados, estamos muito satisfeitos.”
Sidney Claro - NSA Pneutec

“O sistema da Junsoft vem sendo um
dos nosso diferenciais competitivos,
proporcionando maior flexibilidade
e aumentando nosso faturamento.”

Juliana Bernardi - Machadinho Recapagens

“Temos certeza que hoje no Brasil a
Junsoft tem o sistema mais adequado
para o ramo da recapagem de pneus.”
João V. Magnanti - Rodomag Pneus
e Recapagens

“Cliente da Junsoft a 7 anos vejo a
evolução do sistema para atender todas
necessidades dos reformadores de pneus
além de contar com um suporte
rápido e eficaz .”
Ivan Garcia - Recapadora Toledo

“O Junsoft é de fácil uso e
com controles aprimorados.”
Diogo Moreschi - Moreschi Pneus

“O Vulcano possui um excelente controle
de todos os processos, desde vendas,
produção, financeiro, contábil.”
Marcélia Correa - Pneus Prata

“O sistema da Junsoft fornece
informações de qualidade
para a tomada de decisões em
nossa Reformadora de Pneus.”
Marcos Magnanti - M2 Pneus

“A implantação foi perfeita, treinamento
bem executado e bem atendidos
sempre pelo suporte que é capacitado
para resolver tudo que necessário.”
Marcelo Garcia - P Pneus

“A Junsoft entende o que acontece
dentro da Reformadora
facilitando nosso trabalho.”
Moab - Renovadora de Pneus Cruzeiro

“Experiente no segmento possui
uma plataforma
já de acordo com todas
as necessidades da reformadora.”
Mizael Francisco - Ecco Pneus

“Com o Junsoft eliminamos muito papel
em todos os procedimentos, agilizamos
a coleta, controles internos e
faturamento de produtos e serviços.”
Sandro Nunes - RPI Recapagem

“Com o Junsoft nós tivemos
redução de custo com
mão de obra em vários setores.”
Paulo Henrique - ATZ Pneus

“Após a implantação do sistema Junsoft
obtivemos muito sucesso
em melhorar processos internos
de produção e ainda contábil e fiscal.”
Charles Patrocínio - Mega Pneus

“O suporte técnico da Junsoft
é ótimo e a equipe de
atendimento muito atenciosa.”
Alexandre - Ingá Pneus

(45) 3055-3344
contato@junsoft.com.br
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tica. “Trata-se de uma jogada
de marketing para atrair investidores”, completou.

“Reformar, reutilizar, restaurar e,
principalmente, repensar ideias que nos
levem a menor geração de resíduos são
ações que cidadãos e empresários devem
colocar como práticas cotidianas”

Talita concorda que os colaboradores precisam estar engajados e que os valores devem
estar, de fato, presentes na cultura da empresa. “Consultorias
profissionalizadas podem ajudar a diagnosticar os principais
riscos, as oportunidades e as vulnerabilidades do negócio.”
A SUSTENTABILIDADE NO SETOR DE PNEUS

Quando o assunto é o compromisso com a agenda ambiental,
especialistas concordam que o setor de reforma de pneus está
avançado em relação a outros mercados, uma vez que a atividade permite que uma carcaça usada seja reutilizada outras
vezes, evitando o descarte incorreto nos rios, lixões e beiras
de estrada. E os benefícios ambientais vão além: no Brasil, o
segundo mercado mundial de recapagem de pneus, atrás apenas dos Estados Unidos, a reforma permite uma economia de
mais de 500 milhões de litros de petróleo por ano, segundo
estimativa da Associação Brasileira do Segmento de Reforma
de Pneus (ABR). Exatamente por isso, a atividade é reconhecida em países avançados, como Japão, e na comunidade Europeia, como indústria verde, recebendo, inclusive, incentivos
para funcionar. Na opinião do diretor técnico da Terra Consultoria, Thiago Amorim, para que o setor avance ainda mais
no Brasil é importante que mais pessoas conheçam o processo
de reforma de um pneu. “É importante termos conhecimento
dessas técnicas para decidirmos se compramos ou reformamos um pneu, afinal, o conhecimento, aliado às práticas ambientais, gera renda, empregos, um crescimento consciente,
sustentável, além de economia para quem está adquirindo”,
pontua ele.

mar, reutilizar, restaurar e, principalmente, repensar ideias que
nos levem a menor geração de
resíduos são ações que cidadãos
e empresários devem colocar
como práticas cotidianas”, disse.

Sobre os pneus novos, a logística
reversa predominante no setor
permite que os pneus usados sejam coletados e destinados
adequadamente, por meio dos pontos de coletas espalhados
na cidade. “Apenas no ano de 2020, o Brasil coletou mais de
380 mil toneladas de pneus, ou seja, foram mais de 40 milhões de unidades que tiveram o destino correto aplicado com
as boas práticas ambientais. Imagine esse número de pneus

lançados diretamente na natureza, em lixões, cursos d'água,
sendo queimados ou servindo de base para criadouros de insetos? O cenário seria devastador”. Todavia, Amorim acredita
ser necessária a instalação de mais pontos de coletas em mais
cidades.
Paulo Bitarães, empresário do setor e presidente do Sindipneus MG, explica que é função do revendedor destinar um
pneu inservível, também chamado de ‘careca’, adequadamente. “Sempre lembramos o consumidor de, no momento
de trocar o pneu careca por um novo, deixar o usado com
o revendedor, que é responsável por encaminhar esse pneu
que não tem mais uso para a destinação final ambientalmente
correta”, esclarece. Bitarães lembra ainda, que, caso o cidadão
tenha um pneu em casa e não sabe o que fazer para descartá-lo, basta levá-lo a qualquer revendedor da marca do pneu.
“Eles vão recebê-lo e destiná-lo adequadamente.” Outra opção é encaminhar o pneu a um dos mil pontos de coleta de
pneus inservíveis disponibilizados pela Reciclanip em todo o
Brasil. Basta acessar o site da entidade, checar o ponto de coleta mais próximo e agendar um horário para a entrega do pneu
inservível gratuitamente.
O ESG NAS REVENDAS DE PNEUS
Ainda segundo Talita, o alinhamento aos pilares do ESG não
deve ser uma preocupação apenas das indústrias. Empresas
do setor de serviços, como as revendas de pneus, podem e
devem optar por iniciativas que propiciem um ambiente de
trabalho diverso, por exemplo. Para ela, atentar-se aos direitos
trabalhistas e ao bom relacionamento com stakeholders são
algumas formas de a empresa reforçar seu compromisso social. “Essas empresas também podem se tornar mais responsáveis do ponto de vista social e ambiental a partir do momento em que desenvolvem atividades que atuem no processo de
compras de matérias-primas destinadas a melhorar a vitalidade a longo prazo dos recursos utilizados. Além disso, as
revendas podem fomentar ambientes de trabalho adequados,
que garantam o respeito aos direitos humanos e solucionem
questões sociais de forma concomitante”, finalizou.

Segundo Amorim, é latente a necessidade de as reformadoras
de pneus serem beneficiadas com alíquotas e impostos diferenciados, elevando o número de empresas no setor. “Refor-

A Solar Akio é uma empresa brasileira
especializada exclusivamente no
desenvolvimento de energia
solar fotovoltaica.
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RACHADURAS NO TALÃO
Recentemente recebi um pedido de informações sobre a
ocorrência de rachaduras e trincas circunferenciais na região do talão de pneus comerciais. Pneus que equipam caminhões e ônibus são submetidos constantemente a diversas
agressões, algumas evitáveis, outras típicas da atividade desempenhada pelos veículos em aplicações específicas.
Na construção de um pneu, são utilizados diversos compostos de borracha diferentes, conforme a região do pneu e sua
função na estrutura dele. São diferentes formulações e tipos
de borracha: a da banda de rodagem é diferente das usadas
na lateral, que são diferentes da parede interna. Elas também
diferem na dureza.

3.3 A temperatura, devido à transferência de calor gerada pelo
tambor do freio em determinadas situações, deve permanecer
dentro de determinados valores, para evitar:

4.1 Requisitos

a) desintegração da área do talão do pneu ou determinar prejuízos capazes de diminuir a capacidade de reforma do pneu;

4.1.2 Para situações particulares, onde é necessário o uso prolongado de freios durante período de até 1 h, a temperatura do
talão do pneu não deve exceder 100°C.

A norma também determina o método de medição da temperatura e cita os locais onde são previsíveis as maiores gerações de calor
como, por exemplo, após longos declives, onde os freios são mais
solicitados, e após ciclos de uso dos freios, como ocorre em percursos urbanos onde há necessidade de paradas sucessivas.
É uma ocorrência típica da atividade urbana onde o anda e para são
constantes, como no transporte coletivo de passageiros e na coleta de
lixo, principalmente. Mas também ocorre no uso rodoviário de longa
distância, especialmente em regiões de serra e grandes declives.
Não bastasse ser um mal proveniente de certas atividades e condições, ainda é potencializado por maus hábitos de condução. No uso
urbano, isso pode ser visto quando se exagera na velocidade que
leva ao uso ainda mais intenso dos freios. No uso rodoviário, destaca-se o vício de usar o freio do semirreboque (vulgo maneco), para
“poupar” os freios do cavalo mecânico, principalmente nos casos
em que o veículo trator é terceirizado.

Essa região do pneu, por ser a área mais próxima, é diretamente afetada pelo calor proveniente dos freios, fonte de
calor que é o principal fator causador de rachaduras e trincas
circunferenciais.

Freios mal regulados também levam ao mesmo resultado, e aí já é
falha da manutenção – ou da falta dela. Outro fator que contribui
para o ressecamento da borracha e consequente quebra é a ventilação inadequada ao redor dos freios, o que pode ser causado por
apara-barro que obstrui ou diminui o fluxo de ar no local.

O assunto é tão grave que existe norma ABNT específica
para isso. A norma EB-1721, cujo título é “Limitação da
transferência de calor do tambor do freio para o pneu”, determina o seguinte:
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d) superaquecimento do protetor e câmara de ar na região de
contato com o aro da roda e consequente possível colagem dos
componentes, deterioração e falhas.

Como se pode ver no caso específico da rachadura de talão, a causa
principal é o superaquecimento nesta região, proveniente dos freios.

Uma pequena área de cerca de 5 centímetros de largura,
e que se estende por toda a circunferência do pneu, ao ser
pressionada pela pressão do ar interno, mantém pneu e roda
unidos e é responsável pelo deslocamento dos veículos.

O excesso de peso e a pressão baixa na calibragem fazem com que o
pneu fique excessivamente flexionado, levando a um esforço ainda
maior na lateral na região próxima ao talão, o que faz com que um
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aproximação ou interferência da haste da válvula com o tambor do freio, com consequente deterioração das guarnições
internas da válvula e vazamentos, ou, ainda, atrito entre haste
da válvula e tambor do freio gerando falhas;

3.2 Pneu mal montado, freio da roda desregulado, uso excessivo do freio, tambor do freio ovalizado, tambor do freio com
diâmetro externo alterado para maior, maneira violenta de
dirigir são, entre outras, as causas principais de aquecimento
excessivo do conjunto.

c) em decorrência do fenômeno exposto acima, ocorrência da

“Consertos na região do talão são proibidos,
ainda que apareçam por aí alguns
aventureiros que dizem fazer esse reparo.
Não acredite, pois com segurança e com
a vida não se brinca”

PNEUS&CIA

3.1 A haste da válvula da câmara de ar nunca
pode estar em contato com o tambor do freio e/ou roda.

b) deformação do protetor e câmara de ar em correspondência
com o rasgo do aro da roda;

A região do talão é constituída do composto de maior dureza (e, consequentemente, de menor flexibilidade) entre
todos os compostos. A razão disso está no fato de que essa
região, apesar da pequena área de contato com o flange do
aro das rodas, é a responsável por manter o conjunto pneu/
roda unido e responder às acelerações e freadas sem deslizar,
sem girar em falso.
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3. CONDIÇÕES GERAIS
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4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
4.1.1 Em condições normais de utilização contínua, a temperatura do talão do pneu não deve ser superior a 80°C.

4.1.3 Para situações excepcionais, tais como, freadas de emergência ou prolongadas, a temperatura do talão do pneu não deve
exceder 130°C, durante período de tempo máximo de 10 min.
início de trinca progrida pela circunferência.
Porém, o primeiro sinal de superaquecimento acontece muito antes do ressecamento da borracha ou do aparecimento de alguma
pequena trinca ou fissura na parte externa. Sempre que desmontar
um pneu, por qualquer razão, deve-se examinar a parte interna. O
superaquecimento é denunciado ao ser constatado uma alteração
na coloração na parte interna do pneu, próxima ao talão.
Embora o pneu seja preto, por dentro e por fora, quando ocorre o
superaquecimento é possível notar que a borracha está ainda mais
escura na região onde é assentado sobre o flange do aro. Não é possível reverter o efeito que já foi causado, mas é um alerta de que um
pneu com esse sinal deve ser montado em uma posição em que o
aquecimento não seja tão agressivo e que tenha acompanhamento
constante e atento.
Nos pneus montados em duplos, o externo recebe mais ventilação
e torna essa posição mais adequada para pneus que já apresentem
algum sinal.
O rodízio com alternância de posição entre interno e externo ajuda
a preservar a carcaça. Manter sempre na mesma posição pode levar
a uma situação em que um pneu (o interno) já esteja inutilizado, enquanto seu parceiro (o externo) ainda apresente condições de uso.
E sempre é bom lembrar que consertos na região do talão são proibidos, ainda que apareça por aí alguns aventureiros que dizem fazer
esse reparo. Não acredite, pois com segurança e com a vida, não se
brinca.

Pércio Schneider
Especialista em pneus
pneus@greco.com.br
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NOVO CORONAVÍRUS:

COMO LIDAR COM A
ANSIEDADE NA PANDEMIA
O isolamento social e a disseminação da Covid-19 têm provocado ansiedade em muita gente. Antes
da pandemia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) já apontava o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Então, mais do que nunca, é preciso cuidar da saúde mental e da nossa rede de relações.
A psicóloga Michelli Gonçalves, que atende nas Clínicas Einstein e no espaço saúde da Natura, destaca que é importante entender a mudança de cenário para se adaptar ao momento atual. A adaptabilidade, segundo ela, é competência essencial para lidar com a ansiedade.
Quais as causas atuais da ansiedade?
Em tempos de coronavírus, Michelli consegue identificar uma longa lista de situações que
podem desencadear a ansiedade. “A incerteza de quando e como isso passará, o medo de a
gente ou alguém que amamos adoecer, a possibilidade de morte, a perda da subsistência, a
exclusão social, a impotência sobre proteger pessoas importantes, a dificuldade de ajustar a
rotina com os filhos em casa e a mudança na forma de trabalhar – como o home office – são
alguns dos fatores que reverberam essa sensação”, diz a especialista.
Como saber se sou ansioso?
A ansiedade é definida como uma excessiva agitação do sistema nervoso
central, é uma sensação desprazerosa e semelhante ao medo. Os seus
efeitos se percebem logo e aparecem em situações reais ou imaginárias de ausência de controle.
“A ansiedade faz com que a gente se sinta pequeno diante das
situações e perca o interesse pelas coisas que davam prazer.
Ela também desencadeia dificuldade de concentração, de
memorizar, de elaboração de pensamentos e de tomada
de decisões. Insônia, pesadelos constantes, dúvida sobre a
própria competência e apatia geral também estão na lista
de consequências”, explica a especialista.
Além dos desgastes mentais, alguns sintomas físicos
também podem dar as caras, como a aceleração no coração, sudorese, tremores, tensão muscular, dificuldade
para respirar, dores de cabeça, cansaço ao acordar e até
queda de cabelo.
Como controlar a ansiedade?
Você tem sentido muitos dos sintomas listados anteriormente? Pois saiba que algumas mudanças de hábito simples podem ajudar você a driblá-los e a passar
por essa fase de maneira mais leve.
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1

CRIE UMA ROTINA

Estabelecer uma rotina é importante para driblar a ansiedade durante o período de isolamento social. Por isso, determine horários para
acordar, trabalhar, fazer atividades físicas, se alimentar e descansar.
Muitas vezes na ânsia de ser produtivo e não se sentir ocioso, acumulamos muita coisa para fazer e isso gera confusão, ressalta a psicóloga. “Então, priorize aquilo que realmente vai fazer diferença no
seu dia e se conecte emocionalmente com cada tarefa. Lembre-se
também de fazer pequenas pausas de 5 a 10 minutos a cada duas
horas de trabalho ou de qualquer atividade intensa do dia a dia.
Esse é o momento de pensar em você.”

2

DIMINUA A AUTOCOBRANÇA

Use esse novo cenário para repensar algumas coisas em relação a
sua rotina. Que tal aproveitar para diminuir a autocobrança? Ninguém consegue dar conta de tudo o tempo todo.
“É preciso abrir mão de algumas coisas nesse momento. Aceite que
a casa não vai estar completamente organizada sempre, nem o trabalho completamente entregue, nem você estará sempre bem. Tem
dias que vamos produzir mais, outros menos. E está tudo bem”,
afirma a especialista. “É importante também exercitar a positividade. Valorize as coisas boas do seu dia e aproveite para agradecer.”

3

CUIDE DE VOCÊ E DA SUA ALIMENTAÇÃO

O autocuidado é fundamental para lidar com as mudanças desse
momento. “Procure cuidar do corpo, das unhas, dos cabelos, fazer
a sua maquiagem – se você gosta –, fazer a barba, usar perfume
como estava acostumado. Desta forma, você sinaliza para o cérebro que você está vivo, ativo, e, portanto, produtivo”, diz Michelli.
Esse comportamento leva em conta também planejamento nutricional. É preciso mais do que nunca prezar pelos alimentos
saudáveis, ricos em frutas, verduras e fibras. O alimento é nosso
combustível e deve ser de qualidade, pois a alimentação inadequada prejudica a saúde, a memória, e, muitas vezes, a capacidade de
decisão.

4

FAÇA MEDITAÇÃO

A meditação pode ajudar a acalmar, sendo uma grande aliada no
combate à ansiedade, ao stress e aos problemas para dormir. “Faça
exercícios de respiração e relaxamento com frequência, isso contribui para um sono de qualidade”, aconselha a especialista.
O aplicativo Meditação Natura pode ajudar. Ele reúne quatro formas de prática simples de meditação gratuita para você fazer onde
quiser. Ele está disponível para Android e iOS. É só escolher um
local na sua casa onde você não seja interrompido e que facilite a
concentração.

5

PRATIQUE EXERCÍCIOS FÍSICOS

Evite adiar as atividades físicas. Elas são responsáveis por diminuir
a ansiedade e o stress, além de melhorar a qualidade do sono e a
concentração. E o melhor, dá para praticar exercício físico dentro
de casa!
Adaptabilidade é competência essencial para esse cenário. Movimentar-se é muito importante nesse momento. “Não é bom trocar
o sofá pela cama durante o dia todo. Mas é importante se exercitar
dentro das suas condições e capacidades físicas”, explica Michelli.

6

CONSUMA INFORMAÇÕES DE FORMA EQUILIBRADA

Estar informado é importante, mas evite o excesso de informações.
Determine um horário do dia para abrir os sites de notícias, as redes sociais e para assistir aos noticiários. “Ficar acompanhando a
cada minuto as notícias serve apenas para aumentar os níveis de
ansiedade e sentimento de desesperança. Procure as informações
em lugares que sejam de confiança – por exemplo, órgãos competentes –, e evite fazer isso durante à noite para não prejudicar o
sono”, explica Michelli.

7

VÁ A UM ROLÊ VIRTUAL COM AMIGOS E FAMILIARES

O período de isolamento social tem reconfigurado o nosso jeito
de trabalhar e de se conectar com as pessoas. Desse modo, ligações, mensagens e videochamadas podem amenizar a distância e
estreitar laços.
Aproveite o momento para promover encontros virtuais com seus
familiares, amigos, colegas de trabalho ou pessoas da sua vizinhança. Troque experiências, cante, dance com eles e não deixe de demonstrar afeto para sua rede de relações.

8

INCLUA AS CRIANÇAS

Assim como para nós, as crianças também estão passando por mudanças importantes. A rotina delas foi alterada e isso já é causa de
stress e necessidade de adaptação. “É necessário criar uma rotina
para a segurança emocional dos pequenos. Determine hora para
dormir, acordar, comer, brincar, fazer atividades da escola e realizar
atividades aquietantes - meditar, observar o céu”, afirma Michelli.
Nas horas vagas, aproveite para fazer uma receita juntos, plantar
uma flor, brincar com um jogo de tabuleiro, desenhar, contar histórias, criar personagens e socializar virtualmente com a vovó e o
vovô. Além de ajudar na saúde mental, esses momentos proporcionam muito aprendizado.
E lembre-se: caso os sintomas se tornem recorrentes e/ou mais intensos, procure a ajuda de um profissional. Durante a pandemia,
muitos psicólogos e terapeutas têm aproveitado para atender aos
pacientes virtualmente.

Artigo originalmente publicado em: https://www.natura.com.br/blog/saude-e-bem-estar/
comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br
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GUIA DOS ASSOCIADOS
LEGENDA
ALFENAS
n RECALFENAS
JARDIM BOA ESPERANÇA - TEL.: (35) 3292-6400

GUIA DOS ASSOCIADOS
n REFORMADORA

n REVENDEDORA

PRADO - TEL.: (31) 3311-7766
RAJA GABAGLIA - TEL.: (31) 3311-7750 / 3311-7751
SÃO FRANCISCO - TEL.: (31) 3311-7766/ 3311- 7767
SÃO LUCAS - TEL.: (31) 3311-7783 / 3311-7784

ARAXÁ

n PNEUS SANTA HELENA
AV. GETÚLIO VARGAS, 427 - TEL: (34) 3612-1177
n PNEUARA - PNEUS ARAXÁ LTDA.
VILA SILVÉRIA - TEL: (34) 3661-8571
ARCOS
n RECACENTER
RODOVIA BR 354 - KM 476 -VILA CALCITA - TEL.: (37)
3351-7599
n INOVVA RECAP
BR 354 - TEL.: (37) 3351-4127

BELO HORIZONTE
n JAC PNEUS LTDA.
JARDIM MONTANHÊS - (31) 3464-5553

n PNEUS SANTA HELENA
AV. PEDRO !!, 2.434 - (31) 3471-5697

n TOC PNEUS
BARREIRO DE BAIXO – TEL.: (31) 3384-2030
CALAFATE – TEL.: (31) 3371-1848
ESTORIL – TEL.: (31) 3373-8344
GAMELEIRA – TEL.: (31) 3386-4878/3384-1053
n JP RADIAL PNEUS
BR 040 - RIBEIRÃO DAS NEVES - TEL: (31) 3628-1634
BETIM
n AD PNEUS
JARDIM PIEMONT - TEL.: (31) 2125-9100

n n PNEUSOLA
ALÍPIO DE MELO - TEL.: (31) 3311-7736 / 3311-7742
AV. AMAZONAS - TEL.: (31) 3311-7772 / 3311-7774
AV. DOS BANDEIRANTES - TEL.:(31) 3311-7765
AV. NOSSA SENHORA DO CARMO.: (31) 3311-7720
AV. PEDRO II - TEL.: (31) 3311-7732 / 3311-7733
AV. PRESIDENTE CARLOS LUZ - TEL.: (31) 3311-7757
AV. SINFRONIO BROCHADO - TEL.: (31) 3311-7780
BURITIS - TEL.: (31) 3311-7766
CIDADE NOVA - TEL.: (31) 3311-7713 / 3311-7714
LOURDES - TEL.: (31) 3311-7770 / (31) 3311-7771
MINAS SHOPPING - TEL.: (31) 3311-7760 / 3311-7761
NOVA SUÍÇA - TEL.: (31) 3311-7740 / 3311-7741
OURO PRETO - TEL.: (31) 3311-7712
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n RENOVADORA SEGURANÇA LTDA.
BALNEÁRIO RANCHO ALEGRE - TEL.: (37) 3222-6565

n PNEUMAC
Endereço: Anel rodoviario, km 1 - TEL: (37) 3229-1111
FORMIGA

n PNEUSOLA
BR 040- TEL.: (31) 3

n AD PNEUS
MANGABEIRAS - TEL.: (37) 3322-1441

CONTAGEM
n n GIRO PNEUS
VIA EXPRESSA- TEL.: (31) 3395-0600

n RENOVADORA SEGURANÇA LTDA.
VILA SOUZA E SILVA - TEL.: (37) 3322-1239

n SM RECAP
AV. JUIZ MARCO TULIO ISAAC 4045- TEL.: (31)3396-1758
n REFORMADORA PNEUMAX
JARDIM PIEMONT NORTE - TEL.: (31)3063-2777

n NG PNEUS LTDA.
GUANABARA - TEL.: (31) 3394-2176

n UNICAP
MARINGÁ - TEL.: (37) 3321-1822

n PNEUS AMAZONAS LTDA.
VILA BARRAGINHA - TEL.: (31) 3361-7320

n n LEÃO PNEUS
PLANALTO - TEL: (37) 3322-2636

n PNEUSOLA
CEASA - RODOVIA 040 - TEL.: (31) 3311-7788
ELDORADO - TEL.: (31) 3311-7778 / 3311-7779
JARDIM INDUSTRIAL - TEL.: (31) 3311-7722 / 3311-7723

GOVERNADOR VALADARES
n REFORMADORA BELO VALE
IPÊ - TEL.: (33) 3278-1508

(31) 3714-6752
9986-2156 (POSTO 99)

FILIAL BETIM (POSTO DA CURVA) TEL.:(31) 3511-9295

n RECAPAGEM SANTA HELENA
RUA CONTINENTAL, 150. CINCÃO - TEL: (31)3394-8869

CAETANÓPOLIS

n BLITZ PNEUS
ILA BRETAS- TEL: (31) 3273-4919
IGARAPÉ

n n RECAPE PNEUS LTDA.
VILA PARIS - TEL.: (31) 3353-1765

www.pneuforte.com.br

TEL.: (31) 3714-6752 TELEFAX: (31) 3714-6579 (POSTO 99)
FILIAL BETIM (POSTO DA CURVA) TEL.:(31) 3511-9295

n RECAPAGEM PNEU FORTE
BR 040- TEL: (31) 3714-6752

n SIGAMAX PNEUS
BR 040- CHÁCARA CAMPESTRE - TEL.: (31) 3913-7026

CAPELINHA

DIVINÓPOLIS

n PNEUS CAP LTDA.
PLANALTO - TEL.: (33) 3516-1512
n PNEUSOLA
CENTRO - TEL.: (37) 3212-0777
n BLITZ PNEUS
PLANALTO - TEL: (33) 516-2072

n RECAPAGEM CAMPOS
BAIRRO JK - TEL.: (31) 3534-1552
IPATINGA
n RG PNEUS
IGUAÇU - TEL.: (31) 3824-2244

n JR PNEUS
AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES - TEL.: (33) 3321 3888

n PNEUMAC
Endereço: Anel rodoviario, km 1 - TEL: (37) 3229-1111
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ITABIRITO

n JGX RECAPAGEM DE PNEUS LTDA.
BAIRRO LOURDES - TEL.: (31) 3561-7272
ITAMARANDIBA

ITAÚNA
n REFORMADORA PNEUMAX
VILA SANTA MÔNICA - TEL.: (37) 3073-1911
JOÃO MOLEVADE
n RG PNEUS
CARNEIRINHOS - TEL.: (31) 3851-2033
n RG PNEUS
BELMONTE - TEL.: (31) 3852-6121

JUIZ DE FORA

n JR PNEUS MICHELIN
IGUAÇU - TEL: (31) 3827-8716

n RECAPAGEM BQ LTDA.
EMPRESARIAL PARK SUL - TEL.: (32) 8415-7292
MONTES CLAROS

n n PNEUSOLA
CENTRO - TEL.: (38) 3221-6070
ESPLANADA - TEL.: (38) 3215-7874 / 3215-7874

n n PNEUS E RECAPAGEM SANTA HELENA
CENTRO - TEL.: (38) 3212-5945
CENTRO ATAC. REGINA PERES - TEL.: (38) 3213-2200
JD. PALMEIRAS - TEL.: (38) 3213-1940
CENTRO ATAC. REGINA PERES - TEL.: (38) 3213-1676
MURIAÉ
n PAES PNEUS
RUA PROJETADA - TEL.: (32) 3722 5509
n RECABOM PNEUS
UNIVERSITÁRIO - TEL.: (32) 3722-4042
n RG PNEUS
BARRA - TEL.: (32) 3722-3788
NANUQUE
n CACIQUE PNEUS LTDA.
CENTRO - TEL.: (33) 3621-4924
NOVA LIMA
n ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO OFICIAL
CENTRO - TEL.: (31) 3541-3364
n RENOVADORA DE PNEUS OK S/A.
JARDIM CANADÁ - TEL.: (31) 3581-3294
PARÁ DE MINAS

n n PNEUSOLA
AV.BRASIL - TEL.: (32) 3216-3419 / 3231-6677
AV. JUSCELINO KUBTSCHECK - TEL.: (32) 3225-5741
INDEPENDÊNCIA SHOPPING - TEL.: (32) 3236-2777 /
3236-2094
n RECABOM PNEUS
MARIANO PROCÓPIO - TEL.: (32) 3212-2410
n RG PNEUS
FRANCISCO BERNADINO - TEL.: (32) 3221-3372

n RENOVADORA SEGURANÇA LTDA.
BALNEÁRIO RANCHO ALEGRE - TEL.: (37) 3222-6565

CARATINGA

n BLITZ PNEUS
VILA SANTA - TEL: (31) 3831-6897

n TOC PNEUS MATRIZ
CARNEIRINHOS - TEL.: (31) 3851-4222

www.pneuforte.com.br

TEL.: (31) 3714-6752 TELEFAX: (31) 3714-6579 (POSTO 99)

n RECAPAGEM PNEU FORTE
BR ASILEIA- TEL: (31) 3511-9295

n RG PNEUS
CENTRO - TEL.: (31) 3831-5055

n BODÃO PNEUS E REFORMAS LTDA.
SÃO GERALDO – TEL.: (38) 3521-1185

n CEASA/BR 040 - TEL.: (31) 3119-4488

(31) 3714-6752
9986-2156 (POSTO 99)

n PNEUS NACIONAL LTDA.
BARRO PRETO - TEL.: (31) 3274-4155
FLORESTA - TEL.: 3273-5590
FUNCIONÁRIOS - TEL.: 3281-2029
PAMPULHA - TEL.: (31) 3427-4907

CONSELHEIRO LAFAIETE

CONGONHAS

n n PNEUSOLA
BRASILÉIA - TEL.: (31) 3311-7731
n MINAS PNEUS LTDA.
CAIÇARA - TEL.: (31) 2103-4488
GUTIERREZ - TEL.: (31) 3118-4488

n n PNEUCAR
AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES - TEL.: (33) 3329-5555

n RG PNEUS
MELO VIANA - TEL.: (31) 3841-1176

n n RECAPE PNEUS LTDA.
NOVA GRANADA - TEL.: (31) 3332-7778
PEDRO II - TEL.: (31) 3471-5697

BARBACENA
n BQ PNEUS RECAUCHUTADORA E COMÉRCIO LTDA.
PASSARINHO - TEL.: (32) 3332-2988

ITABIRA

n RT JUIZ DE FORA REFORMA DE PNEUS LTDA.
DISTRITO INDUSTRIAL - TEL.: (32) 2102-5004

n AUTO RECAPAGEM AVENIDA LTDA.
CENTRO - TEL.: (37) 3231-5270
PASSOS
n PASSOS RECAP LTDA.
JARDIM ITÁLIA - TEL.: (35) 3526-9240
PATOS DE MINAS
n AUTOPATOS PNEUS E RECAPAGEM LTDA.
IPANEMA - TEL.: (34) 3818-1500
n RECALTO PNEUS LTDA.
PLANALTO - TEL.: (34) 3823-7979

MATIAS BARBOSA
n BLITZ PNEUS
IGUAÇU - TEL: (31) 3826-8776

n PNEUSOLA RECAPAGEM LTDA.
CENTRO EMPRESARIAL - TEL.: (32) 3273-8622

comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br

n PNEUS SANTA HELENA
JD. ANDRADES - TEL.: (34) 3814-9494
JD. PAULISTANO - TEL.: (34) 3823-1020
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GUIA DOS ASSOCIADOS
PATROCÍNIO
n n AUTOMOTIVA PNEUS LTDA.
MORADA DO SOL - TEL.: (34) 3831-3366

GUIA DOS ASSOCIADOS
UNAÍ

n JR PNEUS MICHELIN
SÃO DIOGO - TEL.: (33)3523-5407

n RESSOLAR PNEUS
AV. CASTELO BRANCO 320 - TEL.: (38) 3676-4611

PITANGUI

VARGINHA

n SUFER PNEUS E RECAPAGEM LTDA.
CHAPADÃO - TEL.: (37) 3271-4444

n AD PNEUS
PARQUE URUPÊS - TEL.: (35) 3222-1886

n BLITZ PNEUS
SÃO CRISTÓVÃO- TEL.: (33)3523-4140

POÇOS DE CALDAS

n n TYRESUL RENOVADORA DE PNEUS LTDA.
SANTA LUIZA - TEL.: (35) 3690-5511

n POÇOS CAP LTDA.
CAMPO DO SÉRGIO - TEL.: (35) 3713-1237

VISCONDE DO RIO BRANCO
n TOKIO PNEUS
SÃO CRISTÓVÃO- TEL.: (33)3521-4918

SABARÁ
n RECAPONTE PNEUS
RODOVIA MG 5 - TEL.: (31) 3486-1966

n RECAUCHUTADORA RIO BRANQUENSE DE PNEUS
BARRA DOS COUTOS - TEL.: (32) 3551-5017

TIMÓTEO

OUTROS ESTADOS

SANTA LUZIA

BAHIA

n DURON RENOVADORA E COM. DE PNEUS
DIST. IND. SIMÃO DA CUNHA - TEL.: (31) 3637-8688
SÃO DOMINGOS DO PRATA

n RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA.
BOA VISTA - TEL.: (31) 3856-1000
SÃO JOAQUIM DE BICAS

n RT BICAS REFORMA DE PNEUS LTDA.
TEREZA CRISTINA - TEL.: (32) 3534-6065

n JR PNEUS
NÚCLEO INDUSTRIAL - TEL.: (31) 3848-8062
n RG PNEUS
OLARIA II - TEL.: (31) 3831-5055
n TORQUE DIESEL LTDA.
CACHOEIRA DO VALE - TEL.: (31) 3848-2000
UBÁ

n PNEUSOLA
LAURINHO DE CASTRO - TEL.: (32) 3531-3869
n n FRANSSARO PNEUS
SAN RAFAEL II - TEL.: (32) 3532-9894

SETE LAGOAS

n MINAS PNEUS LTDA.
BAIRRO CANAÃ TEL.: (31) 2107-0200

n JACAR PNEUS LTDA.
RODOVIA UBÁ/JUIZ DE FORA - TEL.: (32) 3539-2800
UBERABA
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GOIÁS
n MARIA FRANCISCA PNEUS
SENADOR CANEDO- TEL.: (62) 3565-8358

n RECAUCHUTADORA DE PNEUS CAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE - TEL.: (67) 3351-5632
PARANÁ

n PNEUS SANTA HELENA
SÃO BENEDITO - TEL.: (34) 3336-8822
JARDIM INDUBERABA - TEL: (34) 3336-6615

n PNEUS JANDAIA AUTO CENTER
JANDAIA DO SUL - TEL.: (43)3432-1681
n RODABEM
MARIALVA - TEL.: (44)3232-1086

UBERLÂNDIA

RIO DE JANEIRO

n CONQUIXTA RECAPAGEM DE PNEUS LTDA.
MINAS GERAIS - TEL.: (34) 3232-0505

n RENOVADORA DE PNEUS NOVA AREAL
PETRÓPOLIS- TEL.: (24)2259-1453

TEÓFILO OTONI

n JR PNEUS
AV. ALFREDO SÁ - TEL.: (33) 3522 5580

Pituba / Salvador
Água de Meninos / Salvador
Iguatemi / Salvador
Centro / Feira de Santana
Conceição / Feira de Santana
Estrada do Coco/ Lauro de Freitas

MATO GROSSO DO SUL

n RECAPAGEM CASTELO LTDA.
UNIVERSITÁRIO - TEL.: (31) 3773-9099

n n PNEUS SANTA HELENA - E RECAPAGEM
CANAAN - TEL.: (31) 3773-0639
CENTRO - TEL.: (31) 3771-2491
ELDORADO (RECAP.)- TEL.: (31) 3772-2869
HENRIQUE NERY - TEL.: (31) 2106-6008

n ALLIANZA PNEUS
FEIRA DE SANTANA - TEL.: (75) 3603-8555

SÃO PAULO

n n PNEUS SANTA HELENA - E RECAPAGEM
CUSTÓDIO PEREIRA – TEL.: (34) 3213-1177
DANIEL FONSECA - TEL.: (34) 3336-1177
DIST. INDUSTRIAL - TEL.: (34) 3230-2300
DIST. INDUSTRIAL (RECAP.)- TEL.: (34)3230-2311

n MORECAP RENOVADORA DE PNEUS
MOGI MIRIM- TEL.: (19)3022-8000

n TYRESOLIS DO TRIÂNGULO LTDA
DISTRITO INDUSTRAL - TEL.: (34) 3239-9800

n STAR PLUS PNEUS
UCHOA TEL.: (17)3101-1066

n REAL TYRES PREMIUM
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- TEL.: (17)3223-1165

comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br
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