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EDITORIAL

Conheça mais sobre a Gebor
e nossos produtos:

Preço do pneu reformado ameaça
sobrevivência das empresas
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Nas reuniões realizadas na sede do Sindipneus, em Belo Horizonte, Minas Gerais, é comum os empresários
abordarem assuntos inerentes à manutenção e sobrevivência do setor de reformas. Entre as principais insatisfações dos participantes, com a qual corroboro, está a defasagem nos preços dos pneus. Enquanto o custo
das matérias-primas e nossos gastos fixos e variáveis - como luz e aluguel, folha de pagamento e manutenção
de equipamentos- não param de subir, os preços de pneus reformados seguem sem reajustes, colocando em
xeque a sobrevivência de nossas empresas.
Por sua relevância, o tema ganhou destaque na matéria de capa desta edição, que conta com a orientação de
especialistas sobre a correta precificação de produtos e serviços e a opinião de empresários que há anos defendem uma revisão no valor final do pneu reformado. Sem dúvidas, a nossa atividade já não é mais executada
como era há décadas, de forma arcaica. Tendo em vista a profissionalização do setor e o emprego de máquinas
e equipamentos de tecnologia de ponta no processo produtivo, é preciso que nós, empresários, valorizemos
nosso negócio, caso contrário, ninguém o fará.
Ainda nesta edição, na editoria Conexão, uma entrevista com os advogados Tales Rodrigues e Mateus Hilário,
do escritório Nelson Wilians Advogados, que acaba de formalizar parceria com o Sindipneus. O objetivo desta
união é buscar alternativas jurídicas e administrativas que visam a reduzir o impacto econômico atualmente
suportado pelos empresários do setor no que diz respeito ao consumo de energia elétrica. Segundo os advogados, além da alta carga tributária do ICMS sobre a energia, o Estado de Minas Gerais cobra o imposto sobre
parcela que não poderia exigir.
Mais adiante, na editoria Pneus & Frotas, o especialista em pneus, Pércio Schneider, fala sobre o desgaste nos
pneus e como evitá-lo. Na editoria Serviço, uma pesquisa inédita feita pela Serasa Experian revela que 5 em
cada 10 PMEs sofreram com aumento da inadimplência de seus clientes na pandemia. 45,2% desses empreendedores calcularam que este aumento na falta de pagamento de seus clientes foi de mais de 50% no período.
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SINDIPNEUS CELEBRA
PARCERIA COM CLUBE
DE VANTAGENS

PEOPLECREATIONS/BR.FREEPIK.COM

Agora, os associados ao Sindipneus terão acesso a uma gama
de serviços e produtos com condições especiais, agilidade, praticidade e vantagens exclusivas. O Sindicato acaba de formalizar uma parceria com o Make, um clube de vantagens que disponibiliza, a preços mais competitivos, seguros e assistências
de todos os tipos, planos odontológicos, assessorias financeira,
contábil e jurídica, coaching e mentoria, pacotes de viagens,
consórcios, entre vários outros produtos e serviços. “Reunimos, em um só lugar, empresas sólidas, com representatividade nacional e internacional, para criar algo que faça sentido na
vida das pessoas. Contamos com uma equipe multidisciplinar
para atender nossos parceiros e clientes com o objetivo de facilitar a resolução de demandas”, explica o diretor Marcus Biaggi.
O Make funciona como um marketplace. Uma vez cadastrado e logado, o usuário passa a ter acesso a todos os benefícios
do programa. “É mais uma forma de oferecermos aos nossos
associados produtos com preços diferenciados e melhores que
os praticados no mercado, o que que contribui para o fortalecimento das empresas”, pontua Paulo Bitarães, presidente do
Sindipneus MG. Para obter mais informações, basta entrar em
contato com o Sindpneus por meio do telefone (31) 3213-2909
ou pelo e-mail sindipneus@sindipneus.com.br.

QUALIDADE AGILIDADE EFICIÊNCIA

M&C

Comércio de insumos de borrachas

Duas gigantes, agora estão juntas!
A união da Recapagem Santa Helena e
Recanorte traz mais do que vantagens
para os nossos clientes, traz excelência
nos serviços de reforma, muito mais
agilidade na entrega e a capacidade
de atender a uma ampla gama de pneus.
Tudo isso com a garantia de qualidade
das borrachas Vipal.

DESTINAÇÃO ADEQUADA DE PNEUS INSERVÍVEIS

COMPRA DE PÓ DE RASPA DE PNEUS
VENDAS DIRETAS DE BORRACHINHAS PARA QUADRAS
SINTÉTICAS

Martinho de Oliveira | E-mail: mecinsumodeborracha@gmail.com | (37) 98405-7248
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SERVIÇOS

SERVIÇOS

5 EM CADA 10 PMEs
SOFRERAM COM AUMENTO
DA INADIMPLÊNCIA DE SEUS
CLIENTES NA PANDEMIA
45,2% DESSAS EMPRESAS IDENTIFICARAM QUE O CRESCIMENTO FOI DE
MAIS DE 50% NESTE PERÍODO. CARTA E TELEFONE SÃO OS CANAIS DE
COBRANÇA MAIS UTILIZADOS PELOS EMPREENDEDORES BRASILEIROS
NA PANDEMIA, REVELA PESQUISA DA SERASA EXPERIAN/JUNHO 2021
FONTE: SERASA EXPERIAN

Uma pesquisa especial da Serasa Experian, feita em junho de 2021, revelou que cinco em cada dez (49,4%)
micro, pequenas e médias empresas brasileiras identificaram crescimento da inadimplência de seus clientes
(consumidores e empresas) na pandemia. O levantamento mostrou ainda que 45,2% desses empreendedores calcularam o aumento na falta de pagamento de seus
clientes em mais de 50% no período, veja mais informações no gráfico abaixo:

Na pesquisa realizada em junho, entre as micro, pequenas e
médias empresas que sentiram o aumento da inadimplência
de seus clientes na pandemia, o comércio se destacou, relatando crescimento de 52,7%. Na visão por regiões, o Nordeste
apareceu na liderança, com alta de 51,8%, resultado acima da
média nacional. Confira abaixo todos os detalhes sobre os demais segmentos e regiões:

Inadimplência dos clientes
Houve mudança na inadimplência dos
clientes na pandemia?
AUMENTOU

REDUZIU

10,1%
49,4%

40,5%
FICOU ESTÁVEL
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(em %)

Aumentou

Ficou
estável

Reduziu

Indústria

43,5

45,7

10,8

Comércio

52,7

36,3

11,0

Serviços

47,1

43,4

9,4

Geral Brasil

49,4

40,5

10,1

Sudeste

50,0

39,9

10,1

Nordeste

51,8

37,9

10,3

Sul

49,2

41,5

9,2

Norte/Centro-Oeste

44,5

44,5

11,1
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O levantamento também mostrou que, antes da pandemia,
66,8% das empresas de menor porte costumavam cobrar as dívidas em aberto presencialmente. Agora, a estratégia que elas
preferem para tentar recuperar a dívida é por meio de carta ou
telefone (52,1%), seguido pelas plataformas digitais (13,2%).
De acordo com o vice-presidente de Pequenas e Médias Empresas e Identidade Digital da Serasa Experian, Cleber Genero,
é fundamental que as empresas invistam em métodos eficientes
para recuperar o dinheiro e manter o fluxo de caixa equilibrado.
“É um momento muito delicado para todos, mas é importante
que os empreendedores continuem mantendo contato com seus
clientes inadimplentes, pois essa aproximação muitas vezes facilita o recebimento das contas evitando prejuízos aos negócios.
Sabemos que é bastante desafiador estabelecer um processo de
cobrança funcional, no entanto, conhecer a carteira de clientes e
o melhor canal de contato de acordo com o perfil de cada um é
a forma mais adequada de começar”, diz Genero.
Além disso, ainda segundo o executivo, é essencial pensar no
passo anterior, ou seja, ter boas estratégias no momento da
concessão do crédito para identificar com mais segurança a
probabilidade de pagamento de determinado cliente, evitando
problemas e prejuízos financeiros aos negócios. Ferramentas
disponíveis no mercado, como o Score 2.0 da Serasa Experian,
ajudam a tornar a concessão de crédito mais eficiente e assertiva.
21% DAS PMES FICARAM INADIMPLENTES POR
CONTA DA PANDEMIA
A pesquisa da Serasa Experian também mostrou que, por conta dos desafios da pandemia, a inadimplência se tornou uma
realidade para 21% das micro, pequenas e médias empresas. O
comércio lidera essa situação, veja na tabela abaixo a visão detalhada por segmentos:

"Se os seus clientes se tornam inadimplentes, os
empreendedores terão de priorizar pagamentos
que possibilitem a continuidade de sua
operação, postergando outros pagamentos
que julgarem menos relevantes. A chance desse
processo virar uma bola de neve é alta”
Segundo o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, as
empresas do comércio e serviços foram as que mais ficaram
inadimplentes por causa da pandemia. Por terem um contato
mais direto com o consumidor final, as medidas de distanciamento social, bem como os lockdowns, acabaram prejudicando bem mais estes setores do que a indústria, que ainda
pôde contar com o mercado externo para o direcionamento
de seus produtos.
Rabi reforça ainda que a inadimplência funciona como uma
cadeia e que, com a ponta final, isto é, as empresas comerciais e de serviços tornando-se mais inadimplentes, todo o
ecossistema pode acabar se prejudicando. “Se o comércio e
os serviços devem para os seus fornecedores, estes acabam
incorporando tal aumento de custo em seus produtos. Sendo
assim, as MPEs vão pagar mais caro e repassar essa alta do
valor para seus clientes finais. Mais ainda, se os seus clientes se
tornam inadimplentes, os empreendedores terão de priorizar
pagamentos que possibilitem a continuidade de sua operação,
postergando outros pagamentos que julgarem menos relevantes. A chance desse processo virar uma bola de neve é alta”,
finaliza o economista da Serasa Experian.
METODOLOGIA
Foram entrevistados executivos de 505 micro, pequenas e médias empresas em todo o país, que at endem consumidores,
empresas ou os dois públicos. Participaram representantes
dos segmentos de Serviços, Comércio Varejista, Comércio
Atacadista e Indústria.
SOBRE A ÁREA DE PME NA SERASA EXPERIAN
Utilizando o poder dos dados para trazer mais precisão e segurança na tomada de decisão dos negócios, a Serasa Experian
possui uma área voltada exclusivamente para atender as necessidades das micro, pequenas e médias empresas brasileiras.
São soluções adequadas para quem precisa crescer a carteira de
clientes, proteger o negócio, monitorar clientes e fornecedores e
recuperar dívidas. Além disso, a área promove uma série de conteúdos e webinars gratuitos, auxiliando os empresários a encontrarem oportunidades e enfrentarem os desafios do mercado.

comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br
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SINDIPNEUS FIRMA
PARCERIA PARA REDUZIR
VALOR DA ENERGIA
ELÉTRICA PARA OS
ASSOCIADOS
Além das crises econômica e sanitária, o Brasil enfrenta uma crise energética ocasionada pela escassez hídrica, já que 93% de toda a energia elétrica produzida no
país é oriunda das usinas hidrelétricas. Com reservatórios em níveis críticos, termelétricas foram acionadas e
ocorreu um reajuste tarifário, que, na verdade, representa o custo real de produção da energia elétrica a ser
cobrado do consumidor.
Além do das tarifas elevadas, o ônus tributário faz com
que o preço final da energia seja ainda mais significativo. Em Minas Gerais, por exemplo, é cobrada alíquota
de 25% de ICMS dos estabelecimentos de comércio e
serviço, tornando a energia um dos maiores custos das
empresas.
De acordo com os advogados Mateus Hilario de Souza
e Tales de Almeida Rodrigues, do escritório Nelson Willians Advogados, não bastasse a alta carga tributária
do ICMS sobre a energia elétrica, Minas Gerais cobra o
imposto sobre parcela que não poderia exigir. “Os empresários mineiros que contratam demanda de potência junto a CEMIG ou qualquer outro distribuidor livre
de energia estão suportando ônus econômico e tributário excessivo sobre a energia elétrica consumida”, diz.
Diante dessa situação, visando atenuar o custo da
energia para seus associados, o Sindipneus MG firmou
parceria com o escritório Nelson Willians Advogados
para buscar alternativas jurídicas e administrativas
que visam reduzir o impacto econômico atualmente suportado pelos empresários no que diz respeito ao consumo de energia elétrica. Além disso, o trabalho feito
10
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Arquivo pessoal

pelo escritório pode viabilizar a recuperação dos valores pagos indevidamente pelos associados nos últimos
cinco anos.
Em entrevista à Pneus & Cia., os tributaristas Tales
Rodrigues e Mateus Hilário esclareceram os principais
pontos sobre o assunto.
Confira a entrevista!
De que forma este trabalho feito pelo Nelson Willians Advogados pode beneficiar os empresários?
O valor a ser economizado poderá atingir cerca de 25% na
fatura de energia elétrica do associado. Sem contar que o
empresário poderá recuperar o montante pago a mais ou
indevidamente nos últimos cinco anos.

Os advogados Tales de Almeida Rodrigues e Mateus Hilario de Souza, do escritório Nelson Willians Advogados

“Quem possui estabelecimento fora de
Minas Gerais poderá contatar o Sindipneus
para que seja verificada a carga tributária
do outro Estado”

Esse benefício aplica-se a todas as empresas?
Em Minas Gerais serão duas demandas. Uma que atingirá
todos aqueles que contrataram demanda de potência junto do distribuir de energia elétrica, independentemente do
seu tamanho ou regime tributário (se lucro real, presumido ou Simples Nacional). E a outra que será especificamente para aqueles contribuintes não industriais, que
suportam alíquota de 25% sobre a energia elétrica.
A empresa não contribuinte do ICMS poderá restituir o
valor do imposto? Como?
Sim. O valor será devolvido nas próprias faturas vincendas, após o encerramento da discussão.
comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br

O trabalho pode beneficiar empresas de outros estados?
Sim. Quem possui estabelecimento fora de Minas Gerais
poderá contatar o Sindipneus para que seja verificada a carga tributária do outro estado. Após essa apuração, o empresário será orientado adequadamente, por meio de assessoria
jurídica especializada.
Qual posicionamento dos Tribunais Superiores acerca do
tema?
Com relação à primeira ação, que visa excluir o ICMS dos
contratos de demanda de potência, o Supremo Tribunal Federal já manifestou positivamente acerca da não incidência
comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br

de imposto sobre a demanda de potência. No que tange à
segunda ação, que trata da essencialidade da energia elétrica, o Supremo Tribunal Federal está julgando caso com
Repercussão Geral, cujo resultado servirá para todos os
contribuintes em situação similar. Para o segundo caso, é
importante avaliar o interesse com urgência, pois o mesmo
está em vias de ser julgado e já consta pedido de modulação
dos efeitos pela ministra Cármen Lúcia.
Qual a expectativa do escritório com relação a esse trabalho?
Estamos otimistas com essas discussões, pois ambas já ganharam relevância nos Tribunais Superiores, com prognóstico favorável aos consumidores.
O que o empresário interessado deve fazer?
Deve entrar em contato com o Sindipneus para obter mais
informações sobre as teses tributárias e, na sequência, os especialistas em Direito Tributário do Nelson Willians Advogados entrarão em contato para explicar os passos seguintes,
esclarecer dúvidas e, sendo o caso, ajuizar as ações judiciais.
novembro/dezembro 2021
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MARKETING DE DADOS
E O FIM DO ACHISMO EM 2022

"Os influenciadores digitais não serão apenas
requisitados por número de seguidores nas redes
sociais, a IA entra em cena novamente avaliando
vídeos, comentários e gerando uma análise clara
do desempenho do influenciador"
Depois de capturar e extrair os dados, é preciso explorar esses
dados, ou seja, dar significado a todos os números que você teve
acesso a partir desse ponto. No entanto, você vai precisar de um
mínimo de conhecimento em programação para explorar essas
informações. As ferramentas que você precisa conhecer são: Matabase, Python, Pandas, Excel e SQL.
Após extrair e explorar os dados é hora de a mágica acontecer. É o
momento de visualizar os dados. Nessa hora todos aqueles números se convertem em imagens traduzíveis para nós, leigos. É uma
representação por gráficos que pode trazer, de modo claro, o que
os dados capturados representam. Entre as ferramentas de visualização estão: Power BI, Google Data Studio, Shopback e Zapier.

O marketing de dados, segundo o especialista Rodrigo Nascimento, é uma estratégia que ajuda sua empresa a ser muito mais assertiva, alinhando as ações de marketing de acordo com seu objetivo.
Vivemos agora a era da “datificação”, ou seja, dos dados que se
transformam em informação útil. Em 2022 isso vai reconfigurar
as empresas de marketing digital e as empresas. Mas o que é marketing de dados afinal?

Diferente do marketing tradicional, o marketing voltado
para dados trabalha em outra perspectiva, vejam:

A Ciência de Dados não é responder perguntas, mas sim fazer
as melhores perguntas. O marketing de dados nasce da fusão do
marketing com ciência de dados, ou seja, toda ação de marketing
passa a ser realizada tomando como base o que os dados apresentam. É muito comum as pessoas falarem que um post específico
teve muito mais “likes” que outro, mas sequer sabem o que pode
ter proporcionado isso. Assim, tiram conclusões sem uma análise
mais profunda do que realmente pode ter acontecido e não geram
com isso conhecimento sobre o comportamento dos usuários.

Extração e organização dos dados (como posso extrair tais
informações e organizar tudo isso).

Enquanto o marketing tradicional trabalhava em uma dinâmica
de atenção do consumidor, interrupção e venda massiva, o marketing por dados trabalha na perspectiva de otimização, agilidade,
inteligência, eficácia, comportamento e tomada de decisão. É o
fim do achismo e da análise de métricas sem um contexto mais
profundo.
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Entendimento do cenário (o que está acontecendo com o
meu mercado).
Definição de fontes de dados (onde consigo informações
sobre o meu mercado e meu consumidor).

Visualização e análise dos dados (como posso ver e analisar esse grande volume de informações).
Tomada de decisão (o que faço a partir desse ponto. O que
preciso realizar para atender os objetivos de empresa).

Calma, sei que tudo isso é muito confuso. Mas sempre podemos
dar os primeiros passos. E um dos erros mais comuns que as pequenas empresas cometem é não se preocupar em armazenar os
dados primários e básicos de seus clientes. Eles entram na loja,
interagem com o conteúdo dos posts, se comunicam com você
e vão embora. É preciso, no primeiro momento, armazenar esses
dados – mesmo que seja em uma planilha básica do Excel. Existe
nesse ponto um mundo de informação acessível que poderá se
converter em conhecimento mais profundo sobre o seu cliente. É
como uma tonelada de minério na montanha. Visto de fora pode
até parecer sem valor, mas é preciso tratar esses dados. Se você
não sabe como fazer isso, pelo menos não jogue fora todo esse
material coletado dos seus clientes durante anos. Na ETC Digital
temos um time de programadores que conseguem, a partir dos
dados dos clientes, extrair informações estratégicas importantes
para o negócio.

Primeiro você precisa capturar os dados. Utilize ferramentas como:
Google Forms, Hotjar, Navegg, Dito, Google Analytics, Typeform.
Para extrair dados internos ou até mesmo dos aplicativos mostrados acima você precisará de outras ferramentas como: TrendMap, Buzz monitor, BuzzSumo, SemRush, Ramper.

comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br
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Os gadgets como Alexia, Siri e Google Home vão invadir a sua
praia. Essa é uma forte tendência de compras no Black Friday de
2021 e vai explodir em 2022. Por voz você irá pedir pizza, escolher
música e fazer muitas outras coisas. Segundo pesquisa da Stefanini Group, estima-se que o valor de mercado das compras de busca
por voz chegará a US$ 40 bilhões em 2022, enquanto os gastos do
consumidor por meio de assistentes de voz chegarão a 18%.

4

Junto a isso temos o crescimento dos chatbots no E-commerce. Já é uma realidade para grandes marcas e esse recurso
também vai invadir os pequenos e médios lojistas. O assistente
virtual vai automatizar as necessidades de atendimento porque os
chatbots podem responder às perguntas dos consumidores sem
a intervenção da empresa. Aliado à IA, o chatbot pode ter uma
personalidade distinta com a brand voice específica da marca e
reduzir, consideravelmente, o tempo de espera dos serviços de
atendimento ao cliente.

5

Outra tendência que veio para ficar e será reforçada em 2022
são os eventos híbridos. Algumas empresas tiveram grande economia em 2021 e outras não viram muita diferença entre fazer
um evento presencial ou remoto. O que vai acontecer então é um
híbrido com dois tipos de ingresso. Um restrito para o ambiente
online e outro mais completo vivendo a experiência presencial.
O network presencial será o grande ponto na hora de escolher a
modalidade do evento.

6

1

Outra questão que vai ser discutida muito em 2022 será a
privacidade e a LGPD. É cada vez mais evidente a preocupação
das pessoas com a privacidade e controle de seus dados. Isso irá
fazer com que as empresas de marketing digital passem a utilizar
dados primários e não mais dados de terceiros. Com dados mais
restritos e mais poder na mão dos usuários, as grandes marcas e
as bigtechs tentarão nos seduzir com estratégias do tipo: me forneça seus dados que entrego a você alguns benefícios. Por isso,
ferramentas de CRM, pesquisas e conteúdo interativo se tornarão
cada vez mais necessárias para o sucesso do marketing digital.

2

Alysson Lisboa
Jornalista, mestre em comunicação e diretor da ETC
Digital, empresa de assessoria, consultoria e planejamento
em marketing digital. E-mail: alysson@etcdigital.etc.br

6 TENDÊNCIAS PARA O MARKETING DIGITAL PARA 2022

QUAIS SÃO AS ETAPAS E COMO POSSO COMEÇAR?

vamente avaliando vídeos, comentários e gerando uma análise
clara do desempenho do influenciador. Vamos ter uma queda e
ascensão bem expressiva desses profissionais já em 2022 e você
deve pagar apenas pelas conversões que esse influenciador conseguiu para a sua marca.

Prever o que os clientes irão comprar? Isso já é possível com o
uso da Inteligência Artificial (IA). Em 2022 isso vai deixar de ser
coisa acessível às grandes empresas e vai se tornar mais comum.
Desde um simples histórico de navegação até cruzamentos mais
complexos de dados, a IA veio para ficar no marketing digital.
Os influenciadores digitais não serão apenas requisitados por
número de seguidores nas redes sociais, a IA entra em cena no-
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ESTRATÉGIA

AS COMPETÊNCIAS MAIS
IMPORTANTES DO
MOMENTO - E ATÉ
O FIM DA VIDA

Lub-O-Matic

Existem duas competências para as quais a maioria das pessoas não foi preparada ao longo dos primeiros anos, a menos
que você tenha sido uma exceção: lidar com dinheiro e lidar
com gente. Penso que as duas são as competências mais importantes do momento.

Novo lubrificantes de envelopes Lub-O-Matic
com formulação de alta performance.

Por conta disso, as pessoas crescem e suas contas bancárias são
um caos e seus relacionamentos são complicados, em todos
os sentidos. E, na medida em que os desafios aparecem, essas
duas competências são cada vez mais requisitadas.
Boa parte do seu sucesso pessoal e profissional depende, basicamente, de saber lidar com gente e saber lidar com dinheiro,
principalmente dinheiro dos outros.
Diferentes competências e habilidades são requisitadas ao longo da vida, mas essas duas são fundamentais, portanto, todo
esforço para dominá-las é válido.
Lidar com dinheiro é difícil, leva-se tempo para adquirir a tal
da consciência financeira e para quebrar alguns modelos mentais em relação ao dinheiro. Em geral, só vem depois de muita
dor, frustração, sofrimento e vergonha.
Contudo, há quem prefira administrar o orgulho em vez de
adotar um novo padrão de vida, condizente com a sua realidade e, nesse sentido, o mundo não perdoa.
Somos bombardeados diariamente por propagandas que nos
induzem a consumir coisas que não precisamos e a gastar o
dinheiro que não temos para agradar pessoas que mal conhecemos.
Portanto, nunca se esquive de ler um bom livro sobre finanças
pessoais, de fazer um bom curso ou de assistir uma boa palestra onde o foco seja lidar com dinheiro, afinal, tudo pode ser
aprendido ao longo da vida desde que haja boa vontade.
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ESTRATÉGIA

Lubrificante para
envelope

• Basta uma aplicação para suportar várias passadas
• Formulação de alta performance
Lidar com gente é ainda mais difícil, basta olhar para dentro de
si mesmo; é uma mistura de competição, orgulho, preconceito
e influência desde que nascemos, daí a necessidade de um esforço maior para dominar essa arte.
Digo isso por experiência própria, acredite. Paguei um certo
preço pela demora em aprender, mas posso dizer que evoluí
bastante nesse sentido depois de dominar outras duas competências socioemocionais essenciais que ajudaram a melhorar
bastante o meu nível de inteligência emocional: o autoconhecimento e a autodisciplina.
Da mesma forma que é preciso aprender a lidar com dinheiro, lidar com gente é uma competência fundamental, a menos
que você queira viver isolado. Em todas as profissões, o relacionamento (lidar com gente) faz parte integrante da relação
de trabalho.

• Reduz o custo por passadas
• Excelente rendimento

Experimente também com nosso envelope
exclusivo ALL IN

Jerônimo Mendes
Consultor e palestrante
www.jeronimomendes.com.br
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DEFASAGEM NOS PREÇOS
DE PNEUS REFORMADOS
DEIXA SETOR EM ALERTA
NA OPINIÃO DOS EMPRESÁRIOS ASSOCIADOS AO SINDIPNEUS MG, PREÇO
DOS PNEUS REFORMADOS ESTÁ MUITO ABAIXO DO CONSIDERADO IDEAL,
COLOCANDO EM RISCO A SOBREVIVÊNCIA DAS EMPRESAS
do pneu reformado já não acompanha mais os percenHá tempos o preço dos pneus reformados está defasado
tuais de reajuste das matérias-primas utilizadas na ree muito abaixo do considerado ideal. Especialmente em
forma, tampouco os índices de inflação. “O aumento da
um cenário de crise econômica, como o que vivemos,
concorrência e, consequentemente, da competição entorna-se ainda mais importante rever os gastos de uma
tre esses concorrentes, fez com que muitos empresários
reformadora – fixos e variáveis – para correta e justa
deixassem de considerar nossos custos no momento de
precificação do produto final. Essa é a opinião dos emprecificar a reforma. É essencial fazer um levantamento
presários do segmento em Minas Gerais, que, durante
completo de todas as despesas e atualizá-lo frequenteencontro virtual realizado pelo Sindipneus no dia 21 de
mente, principalmente em momentos como o que estasetembro, discutiram, entre outros assuntos, os recormos vivendo agora”, disse.
rentes aumentos de matéria-prima e a necessidade de
o reajuste ser repassado ao
Se há muitas décadas a reconsumidor final, caso os
“O aumento da concorrência e,
forma de um pneu era uma
proprietários de reformaconsequentemente,
da
competição
atividade basicamente madoras queiram garantir a
permanência de suas ativientre esses concorrentes, fez com que nual, desempenhada sem a
necessidade de muitos redades. Para se ter uma ideia
muitos empresários deixassem de
cursos e pouco valorizada,
da força no aumento dos
considerar
nossos
custos
no
momento
hoje são empregados equicustos, a borracha, principal
insumo da reforma, teve seu
pamentos de alta tecnologia
de precificar a reforma”
terceiro reajuste anunciado
no processo produtivo. Para
ao longo de 2021. E há, de
o presidente do Sindipneus,
acordo com os empresários, expectativas de novo auPaulo Bitarães, o fato de as reformadoras estarem se
mento. “Nossa matéria-prima principal está cada vez
profissionalizando cada vez mais faz com que o custo
mais cara, assim como todos os nossos outros custos,
de manutenção de uma empresa cresça ano após ano.
tais como água, energia, lenha ou óleo, combustível,
“Nosso processo de produção avançou muito nos últiencargos, folha de pagamento etc. Em contrapartida, o
mos anos e os equipamentos utilizados são caros, bem
reajuste aplicado aos pneus reformados não acompanha
com as manutenções feitas periodicamente no maquinário”, enfatiza Bitarães. O presidente lembra, ainda, que
esses aumentos. Uma conta que não fecha”, pontuou o
são muitos os impostos e taxas com os quais os empresáempresário Maurício Teixeira Santos Junior, proprietários precisam arcar. “Se não praticarmos um valor justo,
rio da empresa Pneus Cap.
a continuidade de nossas atividades estará ameaçada.”
Compartilhando da mesma opinião, Samuel Fonseca FiBitarães ressalta que não se trata de nivelar os preços,
lho, diretor da Unicap Recapagem, acredita que o preço
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fixando-os, uma prática, inclusive, proibida por lei, mas
tornar o pneu reformado mais competitivo, aumentando a margem de lucro das reformadoras. “Nos nossos
encontros sempre discutimos a importância de valorizarmos o nosso produto, que entre inúmeras vantagens,
é aliado do meio ambiente, uma vez que possibilita
postergar o descarte da carcaça; e apresenta o mesmo
rendimento quilométrico de um pneu novo, sendo uma
alternativa economicamente viável, especialmente para
profissionais que dependem de seus caminhões, automóveis e motos para garantir o sustento da família.”

“A empresa precisa lucrar, afinal, não é
uma instituição de caridade. Por isso,
deve haver um equilíbrio entre o valor
muito baixo e o exorbitante”

Para Edilson Backes, sócio-administrador da Junsoft Sistemas, que desenvolve software de gestão para reformadoras,
no caso das empresas deste setor é importante calcular a
quantidade da matéria-prima utilizada, mão de obra, gastos
da empresa e também o valor cobrado pela concorrência.
Uma tarefa que, embora possa parecer óbvia, nem sempre
é colocada em prática. Em meio a tantas variáveis, torna-se
imprescindível seguir algumas dicas, que foram especificadas
no blog da empresa, conforme abaixo: (https://www.reformadepneus.com/mostrar-blog/como-precificar-servicos-de-reforma-de-pneus/1402).
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A PRECIFICAÇÃO DE UM PRODUTO OU SERVIÇO
Segundo o Sebrae, quando o preço é baixo demais, afeta
a margem de lucro do negócio. Por outro lado, se for
alto, prejudica a venda. Por isso é preciso encontrar o
ponto certo. “O preço de venda ideal tem que cobrir todos os custos e despesas e deve ser competitivo”, orientam os especialistas. É importante levar em consideração as características do bem ou serviço que está sendo
vendido na formação ou alteração de preços. Alguns
conceitos importantes que devem ser considerados na
hora de atribuir preço são o lucro, que sobra depois de
descontar das receitas brutas, os custos e as despesas;
o crescimento das vendas, que significa ganhar novos
clientes e aprofundar o relacionamento com os existentes, por meio de preços competitivos; e o posicionamento, já que o preço ajuda a formar uma imagem a respeito
de determinado produto e muitas empresas optam por
fixar preços altos para apoiar posicionamento de exclusividade e luxo.
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PESQUISE SOBRE A CONCORRÊNCIA

No processo de precificação, é essencial saber quem são os
concorrentes diretos de sua reformadora. Conhecendo o serviço que eles oferecem e o preço que eles cobram, será possível ter uma estimativa do valor que sua reformadora poderá
cobrar. Ter uma boa noção dos preços praticados no mercado
torna mais simples a precificação dos serviços de forma justa,
para que não sejam nem mais caros nem muito mais baratos.

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

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

comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br
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Você vai mais longe
com tecnologia.

“O que estamos vendo são os clientes
ditando os preços no mercado. Se
estivermos juntos apoiando ações
comunitárias, como as que o Sindipneus
propõe, conseguiremos, finalmente, dar
continuidade às nossas atividades”

SAIBA VALORIZAR O SEU NEGÓCIO
Esse é um passo muito importante para entender como
precificar serviços de sua empresa. Conhecer a qualidade e os diferenciais oferecidos por sua reformadora
é importante para que você saiba o que está oferecendo
aos clientes. Conhecendo os benefícios que seu serviço
tem a oferecer aos consumidores, fica muito mais fácil
colocar um preço no que sua empresa faz. Se você não
valorizar o se negócio, ninguém o fará.

MATÉRIA DE CAPA
DUM ILUSTRADOR / IMAGENS PIXABAY E FREEPIK

MATÉRIA DE CAPA

Nossas bandas são fabricadas com matéria-prima
de alta qualidade, que permite perfeita moldagem
e aderência aos pneus, proporcionando alto
rendimento, desempenho e resistência.

tagem. Porém, sua empresa está cobrando cinco vezes
menos que a concorrência. Embora seus serviços estejam muito mais em conta, os clientes podem estranhar
muito, afinal, por que está tão mais barato? Será que o
serviço é tão ruim que o valor precisa ser muito mais
baixo?”, pontua Edilson, que alerta: “colocar o preço lá
no chão é, na verdade, um marketing negativo”.
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CONHEÇA A DEMANDA POR PNEUS
RECAUCHUTADOS/REFORMADOS
NÃO COBRE MUITO MENOS DO QUE DEVERIA
Cobrar um valor muito mais baixo do que o serviço
realmente vale é uma péssima ideia, pois, além de não
obter lucro, a reformadora estará se desvalorizando no
mercado.
Um serviço muito mais barato que a média não atrai o
consumidor, e sim o repele, pois este acaba duvidando
da procedência e da qualidade dos produtos e serviços.
“Vamos imaginar uma situação: a concorrente de sua reformadora de pneus está cobrando X por uma recauchu-
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OUTRAS BANDAS

Todo o comércio é regido pela lei da oferta e da demanda. Basicamente funciona da seguinte forma: quando a
demanda, ou seja, a procura pelo serviço é grande, mas
a oferta (quantidade de empresas que fazem o serviço) é
pequena, o valor a ser cobrado pode ser mais alto.
Da mesma forma, se há pouca demanda e muita oferta, o preço do serviço deverá ser menor para que mais
clientes possam ser atraídos. “É muito importante conhecer a demanda de sua área – reformadora de pneus
– para entender como ofertar os serviços. Dessa forma,
será possível ter outra base para estipular um preço justo e atraente aos potenciais clientes”, alerta Backes.
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www.gallupneus.com.br
FÁBRICA 01

FÁBRICA 02

Rua Félix Conceição, S/N
Jardim Santo Antônio
Taquaritinga - SP
CEP: 15906-502

Rodovia SP 333 Km 146 Nº 1039
Distrito Industrial
Taquaritinga - SP
CEP: 15900-000

(16) 3252-2719 / 3253-2475
contato@gallupneus.com.br

(16) 99767-6313 / 99706-5683
gallupneus@gallupneus.com.br
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MATÉRIA DE CAPA
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“Nos nossos encontros sempre discutimos a
importância de valorizarmos o nosso produto,
que entre inúmeras vantagens, é aliado
do meio ambiente e apresenta o mesmo
rendimento quilométrico de um pneu novo”
DESPESAS DA REFORMADORA

FAÇA O CÁLCULO DOS GASTOS
O preço de um serviço não pode ser inventado ou criado
a partir de um método que não utilize um cálculo prévio
das despesas da empresa. Se a precificação for feita dessa
maneira, a chance de a reformadora ter prejuízos a curto
e longo prazo é enorme.
Então, para saber como precificar serviços, também é
preciso saber o quanto é gasto, pois, o valor do serviço
precisa cobrir as despesas.
Confira abaixo alguns aspectos que devem ser levados
em consideração:

Gastos fixos como conta de energia, água, telefone, internet, etc. também precisam ser incluídos no cálculo
total dos gastos da empresa. Algumas despesas variáveis,
como manutenção de uma máquina que quebrou, também devem estar presentes na conta. O ideal é manter
todos os gastos elencados acima em uma planilha mensal, em que é possível ver de forma clara quanto a empresa desembolsou. Dessa forma, saber como precificar
serviços se torna um processo menos complexo, pois, a
partir do cálculo dos gastos, é possível entender quanto
precisa ser vendido para pagar as despesas.

$

MÃO DE OBRA
É o valor do trabalho físico ou mental realizado por um
profissional. Deve-se considerar quanto custa manter os
funcionários que trabalham na reformadora. Para isso,
faça uma soma do salário – e benefícios, se houver – de
todos os trabalhadores da reformadora de pneus para
saber qual é o total gasto em folha de pagamento.
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18 anos de credibilidade no segmento de reforma de pneus

"É uma ferramenta completa que integra
todos os departamentos e filiais do grupo.
O investimento está trazendo excelentes
resultados, estamos muito satisfeitos."

"Após a implantação do sistema Junsoft
obtivemos muito sucesso em melhorar
processos internos de produção e ainda
contábil e fiscal."

Sidney Claro - NSA Pneutec

Charles Patrocínio - Mega Pneus

"O sistema da Junsoft vem sendo um dos
nossos diferenciais competitivos,
proporcionando maior flexibilidade."

"O vulcano possui um excelente controle
de todos os processos, desde vendas,
produção, financeiro, contábil."

Juliana Bernardi Machachadinho Recapagens
"Temos certeza que hoje no Brasil a
Junsoft tem o sistema mais adequado
para o ramo de recapagem de pneus."

MATÉRIA-PRIMA
No caso das reformadoras de pneu, será necessário fazer um levantamento da quantidade e do valor da matéria-prima utilizada para fazer uma recauchutagem, ou
outro tipo de serviço. Para isso, procure calcular o total
gasto com borracha, juntamente com os outros materiais
e compostos utilizados para o processo, por exemplo.

DE CAPA
VULCANO É O SISTEMA LÍDERMATÉRIA
PARA
ESTRATÉGIA
O SEGMENTO DE REFORMA DE PNEUS

POR FIM, SE O SERVIÇO É BOM, NÃO TENHA
MEDO DE COBRAR MAIS

Marcélia Correa - Pneus Prata
"O sistema da Junsoft fornece
informações de qualidade para
a tomada de decisões em nossa
reformadora de pneus."

João Magnanti - Rodomag
Pneus e Recapagem

Marcos Magnanti - M2 Pneus

"Cliente da Junsoft a 7 anos vejo a
evolução do sistema para atender os
reformadores de pneus além de contar
com um suporte rápido e eficaz."

"A implantação foi perfeita, treinamento
bem executado e bem atendidos sempre
pelo suporte que é capacitado para
resolver tudo que é necessário."

Ivan Garcia - Recapadora Toledo

Marcelo Garcia - P Pneus

"Com a Junsoft eliminamos muito papel
em todos os procedimentos, agilizamos a
coleta, controles internos e faturamento
de produtos e serviços."

"Com a Junsoft nós tivemos redução
de custo com mão de obra em vários
setores."

Sandro Nunes - RPI Recapagem

Paulo Henrique - ATZ Pneus

Backes alerta que se os serviços e produtos são de qualidade, o empresário não deve ter receio de cobrar mais.
“A empresa precisa lucrar, afinal, não é uma instituição
de caridade. Por isso, deve haver um equilíbrio entre
o valor muito baixo e o exorbitante”, destaca. Na visão
dele, pela qualidade e excelência, os clientes vão aceitar
pagar pelo serviço mesmo que o preço esteja um pou-

comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br
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MATÉRIA DE CAPA

“Para conseguirmos avançar com o setor de
forma sustentável em todos os sentidos, com
qualidade, tecnologia e comprometimento,
precisamos trabalhar mais unidos, de forma
justa e coerente com o mercado”
co acima da média do mercado. “Isso acontece porque,
desde que o valor não tenha subido de forma drástica, o
consumidor vai entender que o serviço ficou mais caro
porque é bem feito”, pontua.
Para Mauricio Teixeira Junior, é necessário que os empresários estejam unidos para que o setor possa avançar
ainda mais. “Precisamos trabalhar juntos para que todas
as reformadoras consigam colocar os preços nos seus
produtos e serviços. O que estamos vendo são os clientes ditando os preços no mercado. Se estivermos juntos
apoiando ações comunitárias, como as que o Sindipneus, que tanto vem nos ajudando, propõe, conseguiremos, finalmente, dar continuidade às nossas atividades.”
Para Samuel Fonseca, é preciso que haja uma concorrência mais coerente e saudável no mercado. “Para conseguirmos avançar com o setor de forma sustentável em
todos os sentidos, com qualidade, tecnologia e comprometimento, precisamos trabalhar mais unidos, de forma
justa e coerente com o mercado”, ressalta.
O presidente do Sindipneus MG lembra que os encontros para debater o assunto acontecem com frequência
nas reuniões presenciais e virtuais, e todos os empresários estão convidados a participar. “A sobrevivência das
empresas do setor depende do bom senso dos empresários, que precisam entender, de uma vez por todas, que
se nós mesmos não valorizarmos nossa atividade, ninguém a valorizará”, finaliza.

MATÉRIA DE CAPA

AS MELHORES PRÁTICAS PARA OTIMIZAR SUA FORMAÇÃO DE PREÇOS SEGUNDO O SEBRAE
A formação de preços é um processo que exige estudo e dedicação. É preciso entender a composição do preço, a estratégia do seu negócio e a margem líquida por trás de cada
produto. Em outras palavras, é fundamental que se tenha
mais profundidade.
Em essência, a formação de preços depende de três principais coisas: seus clientes, seus custos e seus competidores.
Analisá-las é 2/3 do caminho. Mas também é imprescindível entender a estratégia do seu empreendimento e como o
preço se encaixa nela, entre outras coisas.
Algo importante é compreender que formação de preço não
é algo complexo. Mesmo as técnicas mais avançadas lidam
apenas com as quatro operações básicas (adição, subtração,
multiplicação e divisão). Atente-se às dicas:

Conheça os custos e as despesas envolvidos
Para vender qualquer produto, você tem custos e despesas. São itens necessários à aquisição ou manutenção do
produto no seu estabelecimento, até que ele seja vendido
para o cliente final. Ao entender esses itens, fica mais fácil
formular seu preço de venda.
Todo gasto necessário à aquisição ou produção do item
vendido é chamado de custo. Sem ele, o produto não existiria. O valor pago ao seu fornecedor é o melhor e mais
simples exemplo de custo. Mas você também tem despesas. São gastos indiretos, mas necessários à comercializa-

ção ou manutenção do seu produto. Despesas com marketing, vendas e cumprimentos legais são bons exemplos.

Conheça a percepção de valor
dos seus clientes
Uma coisa muito importante é a percepção de valor do
cliente. Em essência, é o quanto o consumidor acha que
o seu produto vale e está disposto a pagar. Se o seu preço
não estiver dentro da percepção de valor do comprador,
ele dificilmente será vendido.
Há muitas formas de avaliar essa percepção. A mais simples é literalmente perguntar o quanto seus clientes estão
dispostos a pagar. Outra opção é verificar como a variação dos preços aumenta ou diminui a demanda dos clientes pelo seu produto, em certo período.

Avalie se sua estratégia é de margem
ou giro
A diferença entre o custo do seu produto e o preço de venda é chamada de margem. Sendo assim, se você compra
algo por R$50,00 e vende por R$100,00, tem uma margem de 50%. O ponto é: qual é a margem ideal? Quanto
maior, melhor? Isso depende muito da sua estratégia.
Algumas empresas ganham na margem. Ou seja, elas conseguem obter uma margem muito alta na venda de cada

produto, mesmo que isso signifique vender com pouca
frequência. As joalherias funcionam assim, e as concessionárias também. O ganho está na margem.
Outras empresas ganham no giro do produto (frequência de venda). Elas trabalham com uma margem muito
apertada, mas vendem com muita frequência e ganham
no acumulado. Avalie qual é a melhor alternativa para a
sua empresa.

Conheça seus principais competidores
Outra dica importante é: conheça seus concorrentes. Em
geral, tanto sua estratégia (margem ou giro) quanto a
percepção de valor dos seus clientes dependem da forma
como seus competidores atuam no mercado. Por isso, é
muito importante conhecê-los.
Avalie, então, qual é o preço praticado por competidores
com fundamentos iguais aos da sua empresa. Os produtos são mais caros ou mais baratos? Costumam entrar em
promoção ou ficam sempre naquele preço? Assim, você
terá uma boa base para decidir sobre preços.

Fonte do box: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pe/artigos/5-dicas-para-fazer-uma-precificacao-de-produtos-inteligente,e231536044395710VgnVCM1000004c00210aRCRD

A Solar Akio é uma empresa brasileira
especializada exclusivamente no
desenvolvimento de energia
solar fotovoltaica.

24

PNEUS&CIA

novembro/dezembro 2021

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

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

novembro/dezembro 2021

PNEUS&CIA

25

PNEUS E FROTAS

PNEUS E FROTAS

FREEPIK.COM

QUAL PNEU
GASTA
MAIS?

O intervalo recomendado para realizar o rodízio é o mesmo para
fazer alinhamento e balanceamento, a cada 10.000 km.
Já nos veículos pesados, a coisa é diferente. Primeiro, porque é
comum que pneus da direção sejam diferentes dos pneus da tração com desenhos específicos da banda de rodagem, o que reduz
as ações de rodízio. E, segundo, porque as atividades realizadas
possuem características específicas.
De modo geral, os pneus do lado direito gastam mais que os que
estão montados no lado esquerdo. A razão está no desnível existente nas vias, tanto urbanas quanto nas estradas, onde o lado
direito é sempre mais baixo que o centro da via (considerando
uma via de mão dupla). Isso ocorre para que, na ocorrência de
chuva, a água seja escoada para o meio-fio e até os bueiros nas
ruas e avenidas das cidades, ou para o acostamento, no caso das
rodovias.
Com isso, e associado ao elevado peso dos veículos grandes, tanto caminhões quanto ônibus, a carroceria se inclina fazendo com
que a incidência de peso seja maior sobre os pneus montados à
direita, que se desgastam mais rapidamente.

Antes de mais nada, um esclarecimento. Esse texto não trata de
pneus específicos, nem de qual marca de pneu dura mais ou qual
modelo de determinado fabricante é melhor ou pior. O foco, aqui,
é a diferença de desempenho de pneus iguais, porém montados em
diferentes posições num mesmo veículo.
Nos veículos leves, a diferença está entre pneus montados no eixo
dianteiro ou no traseiro. Como todos os automóveis de fabricação
nacional possuem tração dianteira – com exceção de algumas picapes e seus derivados – o desgaste sempre será maior nos pneus montados no eixo dianteiro, que tem dupla função: direcionar e tracionar
(ou movimentar) o veículo. O eixo traseiro serve mais como apoio, e
é “arrastado” pelo dianteiro.
Outro fator que contribui com esse maior desgaste nos pneus da

frente está na distribuição de peso. Na frente, sempre temos motor e
motorista, razão pela qual a pressão de calibragem é maior nos pneus
dianteiros quando em uso “normal”, condição alterada somente
quando estiver com lotação máxima e porta-malas carregado.

Aqui, o rodízio na dianteira é feito apenas pela inversão entre
um lado e outro. Para os demais eixos, existem alguns esquemas
prontos e divulgados nos manuais e materiais de orientação dos
fabricantes de pneus.

Desta forma, o atrito entre pneu e o piso será maior na frente. Some-se a isso a inclinação da carroceria para a frente quando ocorrem
as frenagens, o que aumenta ainda mais o atrito, e esses pneus irão
chegar ao limite de uso mais rapidamente.

Outro fator muito importante e que interfere fazendo com que
um pneu se desgaste mais que outro é a calibragem, e também
o aquecimento proveniente dos freios, como vimos nas edições
anteriores.

Uma forma de equilibrar esses desgaste, tornando-o mais parelho, é
fazer o rodízio, alternando os pneus entre dianteira e traseira. E, neste
caso, o recomendável é retirar os pneus da frente e coloca-los atrás,
do mesmo lado em que estavam antes. Quanto aos traseiros, inverter
o lado ao serem transferidos para a dianteira. Em outras palavras:

É comum que os pneus internos apresentem maiores problemas
de calibragem que os externos, quando montados em duplos,
pela dificuldade de acesso à válvula e pela inexistência de prolongadores que facilitariam tal acesso.

Traseiro esquerdo vai
para a dianteira direita

Traseiro direito
vai para a
dianteira
esquerda

Dianteiro
direito vai
para a
traseira
direita
Dianteiro esquerdo vai
para a traseira esquerda
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Mas existem algumas aplicações de veículos pesados que, por sua
natureza, invertem essa lógica, e o mais comum é o caso das betoneiras. Olhando-se o veículo por trás, o balão da betoneira gira
em sentido horário e isso faz com que o peso fique deslocado para
a esquerda do veículo, e os pneus gastem mais que os da direita.
Outra atividade em que já vi o mesmo resultado está na distribuição de bebidas, notadamente naquelas em que o caminhão é
de carroceria aberta. Ele sai do depósito carregado e com a carga razoavelmente bem distribuída no espaço físico da carroceria.
Mas ao parar no primeiro local para entrega, retiram os engradados e embalagens mais próximos da calçada e os substituem por
volumes vazios, quando há retorno de vasilhames. Com isso, e à
medida que as entregas são feitas, a distribuição de peso vai se alterando, com o lado esquerdo ficando com mais peso que o direito.
Há ainda o desgaste ondulado nos pneus da dianteira. Isso se
deve ao balanço da carroceria que ergue a frente nas arrancadas
e afunda nas freadas. Quanto mais violentas forem as arrancadas
comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br

e freadas, mais acentuado será o problema. Aqui, a solução é a
capacitação e treinamento dos condutores, associados à vigilância
serrada dos apontamento dos tacógrafos.
Mas tem uma atividade em que isso ocorre de forma ainda mais
intensa, que é o que vemos em caminhões leves ou semileves
equipados com plataformas para transporte de veículos, o popular guincho.
Normalmente, são veículos com chassi alongado, muitas vezes
com aumento da distância entre-eixos. A origem do problema
contudo está no uso, ou seja, na maneira como são carregados.
Andando pelas cidades, sempre observo o que está à minha volta (um “vício” profissional) e o que vejo são situações em que o
veículo avariado é colocado sobre o eixo traseiro do caminhão
plataforma, ou mais próximo da traseira do que da cabine. Embora a carga seja leve (automóveis raramente pesam mais que duas
toneladas), a má distribuição de peso já é suficiente para provocar
a flutuação do eixo dianteiro pela movimentação da carroceria,
fazendo com que o desgaste ondulado apareça.
O mesmo fenômeno – desgaste ondulado nos pneus do eixo dianteiro – acontece no transporte de carga líquida. Por mais que os
tanques tenham quebra-ondas em seu interior, sempre há um espaço vazio que permite que o líquido se movimente, balançando
a carroceria e transmitindo essa oscilação para o chassi ou através
da quinta-roda no caso de cavalo-mecânico e semirreboque.
Um outro caso muito particular está em um modelo específico
de ônibus urbano em que o pneu dianteiro esquerdo apresenta
um desgaste que chamamos de picotamento, como se tivesse rodado sobre cascalho e patinado nesse piso “solto”. E o pior é que se
tratam de ônibus que trafegam somente sobre piso pavimentado,
asfaltado.
A explicação me foi dada por um responsável pela manutenção
em uma empresa de ônibus na região da Grande São Paulo: é um
defeito de fabricação e/ou projeto, causado por uma peça chamada de “braço Pitman”, que é mal dimensionado. Uma busca na internet tem informações sobre o que é e qual a sua função. No caso
citado, ao ser trocado por outro de um modelo de ônibus diferente
mas do mesmo fabricante, resolveram o problema.
É óbvio que o fabricante nega ser o responsável e joga a culpa para
o fabricante do pneu. E este alega ser problema de mau uso, jogando a responsabilidade para a empresa de ônibus.
Observe atentamente como está o desgaste de seus pneus e faça as
correções necessárias o mais cedo possível porque, uma vez que
essas diferenças e problemas apareçam, não tem como voltar. Pode-se eliminar (ou, pelo menos, minimizar) a causa, mas o efeito,
que é o desgaste causado no pneu, não tem solução. Só trocando
o pneu ou reformando, com a substituição da banda de rodagem.
Pércio Schneider
Especialista em pneus - pneus@greco.com.br
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7OTIMISMO
DICAS PARA

MANTER O

Otimismo é a capacidade de ver, sentir e focar nas qualidades positivas de si, dos outros e do ambiente. É uma mistura de pensamento
positivo, sentimentos de esperança, comportamento orientado a objetivos e confiança.
A princípio, escolher viver no modo otimista pode parecer uma forma de negação ou visão irrealista da vida. Entretanto, ser otimista é
reconhecer as coisas ruins da vida, mas não dar foco para elas. Não
se trata necessariamente de um pensamento bobo. É sobre como
você explica as coisas que acontecem na sua vida, especialmente as
que não dão certo e o que você espera que aconteça no futuro.

1

MUDE SEU CÉREBRO

A maneira de pensar se enraíza neurologicamente. Se
queremos mudar a maneira como pensamos sobre nós mesmos, as
pessoas e o mundo, leva tempo para criar novos caminhos neurológicos.
O cérebro é muito flexível, maleável, mutável e tem a capacidade de
formar novas conexões entre partes que não se comunicam muito.
Entretanto, é necessário tempo, repetição e novas experiências para
ajudar a solidificar pensamentos otimistas.
A parte do cérebro chamada córtex orbitofrontal, importante para a
integração de informações dos centros intelectual, racional e emocional, é maior e mais desenvolvida em pessoas que tendem a ter
mais otimismo e menos ansiedade.
Para desenvolver otimismo repare em seus pensamentos. Faça um
balanço entre seus pensamentos negativos e o que realmente aconteceu de ruim. O mais importante é praticar novas formas de pensar.
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2

COMPARTILHE SEUS MEDOS

Pessoas que têm ansiedade crônica (chamada transtorno de ansiedade generalizada) tendem a ter um
pensamento catastrófico que envolve esperar que as coisas aconteçam da pior forma possível. Elas têm dificuldade para relaxar,
se preparam demais, se preocupam demais e pensam demais.
Entretanto, compreender o medo e obter informações sobre ele é
o antídoto para combatê-lo. Muitas pessoas têm uma percepção
distorcida da ameaça que está acontecendo.
É preciso avaliar realisticamente a probabilidade de um evento
negativo e avaliar com precisão a capacidade de lidar com isso.
Quando estiver com medo de algo, reflita: qual a probabilidade
de isso nunca ser resolvido ou mudar?
Para pessoas que tendem a superestimar a probabilidade, é preciso pensar realisticamente, que a maioria das coisas tende a se
resolver com o tempo.
Além disso, é preciso pensar: qual é a probabilidade de esse evento afetar tudo em sua vida? Pensar em como o evento está afetando algumas áreas e não outras, pode ajudar a perceber que não é
tão catastrófico como se pensava inicialmente.
Além disso, parte desse processo inclui aceitar que o medo não
é o inimigo. Existe risco em tudo e a ansiedade é um exagero em
relação a esse risco.

resultados que poderiam ocorrer.
É possível que você fale e as pessoas gostem do que você diz? É
preciso ser capaz de imaginar resultados positivos, bem como
perceber que os resultados negativos não o destruirão.

3

CERQUE-SE DE OTIMISTAS

Se você está aberto a praticar otimismo, entender
como outros otimistas explicam suas histórias e eventos pode ser útil. No entanto, se você está no ponto em que duvida
dos efeitos do otimismo na ansiedade, pode não ser eficaz.

4

FAÇA UMA PEQUENA LISTA DE PESSOAS
QUE FAZEM VOCÊ SE SENTIR BEM

Manter-se próximo às pessoas que fazem você se sentir calmo e
seguro pode trazer mudanças positivas. Se você se sentir ansioso,
passar tempo com essas pessoas pode fazer você se sentir melhor. A ansiedade está aumentando porque as pessoas estão mais
do que nunca isoladas socialmente.

5

SAIA E FIQUE ATENTO

Pare e cheire as flores. Estar em contato com a natureza e estar presente ao ver, sentir, ouvir e cheirar pode
mudar seu quadro de referência. Se você pode estar totalmente
presente no momento, não há ansiedade, pois a ansiedade é sobre algo que ainda vai acontecer.

6

DECLARE UMA INTENÇÃO POSITIVA
TODOS OS DIAS

Acordar todas as manhãs e declarar ou anotar qual é o seu objetivo para o dia pode levá-lo a uma mentalidade positiva.
Manter um diário de gratidão é outra maneira de começar o dia
de maneira positiva. Quando acordar, pense nas coisas que gosta
e mude o verbo “preciso” por “posso”. Por exemplo, em vez de
dizer: “Eu tenho que levar meus filhos para a escola”, tente mudar seus pensamentos para algo como “Eu tenho filhos saudáveis
o suficiente para ir à escola” ou “Eu tenho um carro para levar
meus filhos para a escola”.

7

SORRIA PARA A ALEGRIA

Às vezes, a alegria é a fonte de um sorriso – mas, às vezes, um sorriso é a fonte de alegria. Se você sorrir, pode
enganar seu corpo e fazer com que ele te proporciona alegria.

Se você está preocupado em falar em público, por exemplo, pense no que aconteceria se esse fosse o caso, bem como em outros
comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br

Os componentes biológicos, psicológicos e sociais contribuem
para a ansiedade. As pesquisas mostram que manter um pensamento otimista tem um impacto na fisiologia do corpo.
As partes do cérebro que regulam a emoção ou podem contribuir para a resposta de luta ou fuga, que é uma resposta de ansiedade que desencadeia mudanças hormonais intensas no corpo
e afeta diferentes sistemas, podem começar a causar danos no
organismo.
Quando as pessoas estão sobrecarregadas elas tendem a ficar
doentes com mais frequência. É por isso que hábitos como a prática de exercícios e medicamentos podem ser úteis para regular
a ansiedade e o humor, mesmo que não estejam diretamente direcionados para o pensamento – eles se relacionam diretamente
à parte biológica.
OTIMISMO E ESPERANÇA AJUDAM A EVITAR
COMPORTAMENTOS DE RISCO
De acordo com uma pesquisa da Escola de Psicologia da Universidade de East Anglia, no Reino Unido, ser otimista e ter esperança no futuro pode evitar que as pessoas adotem comportamentos de risco. A motivação dos pesquisadores era descobrir
por que alguns indivíduos canalizam o sentimento de privação
relativa para vícios e escapes prejudiciais à saúde física e mental
– como drogas, álcool, transtornos alimentares e jogos –, enquanto outras, sob as mesmas condições, não adotam a mesma
postura. A resposta, segundo a equipe, está na esperança.
Shahriar Keshavarz, um dos autores do estudo, explica emoções
negativas, como raiva e ressentimento, podem levar a padrões
de comportamento destrutivos. No entanto, nem todos os indivíduos que experimentam essa sensação fazem escolhas de
vida ruins. As evidências mostraram que, quanto maior é a esperança e o otimismo do indivíduo, menor é a chance de que ele
desenvolva a tendência de adotar hábitos de risco.
Os experimentos mediram os níveis de esperança nos voluntários, por meio de questionários, e induziram neles sentimentos
de privação relativa – que, em poucas linhas, é a sensação de
que outras pessoas do seu grupo social têm mais direitos, bens
ou privilégios que você. Em seguida, os participantes foram testados em jogos de apostas, com probabilidade real de ganhos
financeiros. Ao analisar os resultados, a equipe descobriu que
as pessoas que registraram níveis mais altos de otimismo e esperança, segundo os questionários de medição de tendências,
apresentavam um risco muito mais baixo de perda de controle
durante o jogo – ainda que sob indução do sentimento de privação relativa. Por isso, os pesquisadores acreditam que nutrir
esperança e otimismo nas pessoas pode ajudar a protegê-las de
comportamentos nocivos, como beber e jogar.

Artigo originalmente publicado em: https://www.ecycle.com.br/otimismo/
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

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

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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