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EDITORIAL

Conheça mais sobre a Gebor
e nossos produtos:

União e conquistas para 2022
União, fortalecimento, desenvolvimento e prosperidade são palavras que comumente abordo nos editoriais e nas reuniões realizadas no Sindipneus. Há 20 anos como presidente da entidade, faço sempre
questão de reiterar a importância de trabalharmos juntos para alcançarmos resultados cada vez mais
satisfatórios. Antes de trabalharmos pelo crescimento de nossas próprias empresas, precisamos entender a força de um setor organizado. O sentido de existir de um sindicato é justamente ser a interface
entre as empresas, representando os pleitos do setor frente à sociedade e autoridades. Sem união e
associativismo, não conseguimos cumprir o nosso papel.
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Em 2021 avançamos bastante. Ainda que os encontros presenciais não tenham sido possíveis ou recomendáveis, demos um jeito de manter os encontros virtuais. Nessas discussões, mais um fator dificultador para o desenvolvimento do setor veio à tona e, junto ao debate, a ideia de criarmos um projeto
para evitar que os consumidores sejam enganados no momento da compra de um pneu, sendo convencidos a pagar por serviços desnecessários, com a falsa sensação de que estão pagando menos pelos
pneus. O assunto é relevante, precisa ser debatido e ganhou destaque na matéria de capa desta edição,
que traz a opinião de especialistas e empresários de revenda de pneus.
Mais uma vez, foi preciso que os empresários se unissem no combate a uma prática considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. É essencial que estejamos atentos à concorrência, não
permitindo que fake news ou tais práticas comprometam o desenvolvimento do mercado. Não foi a
primeira nem será a última vez que o mercado exigirá nossa postura e nossa união. Como empresário
e presidente do Sindipneus, entendo a importância de trabalharmos de forma colaborativa. Empresas
que não atuam com seriedade, ou comprometidas com a qualidade dos produtos e serviços ofertados,
colocam em risco todo o setor, ameaçando a sobrevivência daquelas que trabalham de forma séria.
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Conjunto
B&J Turbo

Engate e pino
com retenção

Fresas

Nosso compromisso é seguir
entregando qualidade, ética,
pontualidade, confiança
e sustentabilidade.

Que em 2022, saibamos valorizar ainda mais a união e o associativismo. Que possamos compreender, de uma vez por todas, que uma empresa, por melhor que seja sua gestão, não se desenvolverá se
o setor no qual está inserida for desorganizado e imaturo. É preciso um ambiente propicio para que
as empresas possam prosperar, e a construção desse cenário é responsabilidade de cada um de nós,
empresários.
Que este ano que se inicia traga conquistas e realizações. Que estejamos cada vez mais próximos em
busca dos nossos ideais. Vale lembrar que o Sindipneus continua de portas abertas para os empresários que reconhecem a importância de trabalharmos lado a lado.
Um excelente 2022 e uma ótima leitura!
Paulo Bitarães

Presidente Sindipneus

(31) 3328-6979 |

(31) 97141-0054 | (27) 3398-9000 |

gebor.com.br | gebor@gebor.com.br |

EDIÇÃO DIGITAL:
Aponte a câmera do
seu celular para o
QR CODE ao lado

(27) 99785-6813
comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br
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SERVIÇOS

SERVIÇOS

APÓS ALTA DE OUTUBRO,
VENDAS TOTAIS DE PNEUS
CAEM 1,4% EM NOVEMBRO
vendas totais de pneus em 2021 acumulam queda de 4,5%
em comparação ao cenário pré-pandemia de 2019 e alta de
12% em comparação com 2020. Os dados fazem parte do
levantamento setorial divulgado pela Associação Nacional
da Indústria de Pneumáticos (ANIP).

Em comparação ao mês anterior, novembro de 2021 apresentou queda de 2,3% nas vendas totais de pneus no segmento de comerciais leves. Tal resultado ocorreu em decorrência principalmente da baixa nas vendas para reposição
(-3,4%). Na comparação com os anos anteriores, as vendas
totais de novembro de 2021 se mostraram 15,8% menores
do que novembro de 2020 e 5,2% maiores do que novembro de 2019. Porém, o segmento acumula alta de 25,9% em
2021 na comparação com o mesmo período de 2020 e alta
de 5,8% na comparação com o mesmo período de 2019.

Na comparação com outubro de 2021, as vendas totais de
pneus de passeio apresentaram alta de 3,1%. Na comparação
com novembro de 2020, foi registrada uma queda para as
vendas totais do segmento de 9%, com maior destaque para
as vendas para montadoras (-14,8%). Ao observar os núme-

Na comparação com outubro, o total das vendas de pneus de
carga registrou queda de 10,9%, principalmente pela queda
de 12,8% nas vendas para reposição. Comparado com anos
anteriores, as vendas totais de novembro de 2021 foram
11,1% menores do que novembro de 2020, devido à queda

FONTE: ANIP

Depois do aumento nas vendas totais em Outubro, em Novembro registrou-se a queda de 1,4% em relação ao mês
anterior. Dentre as vendas totais dos segmentos, destacam-se a alta de 3,1% nos pneus de passeio e a queda de 10,9%
para os pneus de carga e 7% para pneus de moto. Apesar da
diminuição das vendas totais, as vendas para equipamento
original subiram 16,3% em Novembro se comparadas à Outubro, destacando-se a venda de pneus de passeio com alta
de 32,1%. No confronto deste mês com os anos anteriores,
tivemos quedas de 10,9% em relação à novembro de 2020 e
9,8% na comparação com novembro de 2019. Com isso, as

VENDAS

Em relação a outubro de 2021, as vendas totais de pneus
de motocicleta apresentaram alta de 7,0%. Na comparação
entre novembro de 2021 e novembro de 2020, houve queda
de 14,4%. A comparação com novembro de 2019 também
apresentou queda, esta de 11,6%. Dessa forma, o segmento
acumula alta de 2,1% no ano em comparação com o mesmo
período de 2020 e queda de 0,8% na comparação com 2019.
A Balança Comercial do setor de pneumáticos acumula déficit de US$ 65.313.866 em 2021, sendo um resultado bastante inferior ao do mesmo período de 2020, o qual
apresentava superávit de US$ 172.876.346 e de 2019, o qual
também apresentava superávit, mas de US$ 147.447.729. Se
contabilizado em unidades, o acumulado até o momento em
2021 é de 26.358.077 unidades de déficit frente ao déficit de
8.612.601 em 2020 e de 9.686.308 em 2019.

JANEIRO À NOVEMBRO

Fonte: COMEXSTAT

EM UNIDADES

EM DÓLARES

4.836.102

4.906.213

4.702.771

4.940.216

de 12,4% nas vendas para reposição e 7,3% maiores do que
novembro de 2019¸ graças a alta de 7,7% nas vendas para reposição. O segmento acumula alta de 12,8% na comparação
com o mesmo período de 2020 e de 8,5% com 2019.

BALANÇA
COMERCIAL

Fonte: ANIP

-1.4 %

4.958.223

4.581.746

4.797.627

4.794.151

4.967.094

4.521.454

VARIAÇÃO MENSAL

4.587.209

4.821.546

5.428.887

EM UNIDADES

ros de 2019, nota-se uma baixa de 16,7%, principalmente em
decorrência da queda de 17,3% nas vendas para reposição.
Com isso o ano de 2021 acumula queda de 11,8% na comparação com o mesmo período de 2019 e alta de 11,2% na
comparação com 2020.

IMPORTAÇÕES
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4.469.081

4.379.434

4.587.209

FEV

4.781.370

4.499.300

4.521.454

-10,9 %

MAR

5.067.000

4.474.381

4.967.094

ABR

4.743.504

1.202.616

4.794.151
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5.360.686

5.428.887

4.836.102
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MAI

5.116.638

2.532.359

4.797.627

JUN

4.985.294

3.432.710

4.581.746

JUL

4.753.172

4.657.585

4.958.223

AGO

5.206.571

5.185.484

4.940.216

SET

5.234.945

5.589.660

4.702.771
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5.364.890

5.587.214

4.906.213

NOV

5.360.686

5.428.887

4.836.102

DEZ

4.403.766

4.821.546

-

59.486.917

51.791.176

52.592.806

TOTAL GERAL

13.437.825

%

38,6 %

2020

US$

765.875.422

2020

9.871.646

2021

US$

976.723.468

2021

13.683.648

JANEIRO A NOVEMBRO
2020

-9,8 %

2019

1,8

2019

27,5 %

VENDAS TOTAIS
2019

EXPORTAÇÕES

-4,5 %
RESULTADO

RESULTADO

12,0 %

REDUÇÃO DE -16.671.769

REDUÇÃO DE - US$ 212.761.595

2019

US$

147.447.729

2020

US$

172.876.346

2019

-9.686.308

2020

-8.612.601
REDUÇÃO DE -17.745.476

REDUÇÃO DE - US$ 238.190.212

2021

2019

2020

2021

55.083.151

46.969.630

52.592.806

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

US$

-65.313.866

2021 -26.358.077

OBSERVAÇÃO: Os dados da Balança Comercial não consideram pneus de avião e bicicleta.
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CONEXÃO

CONEXÃO

SURVEY CALDEIRAS
É A NOVA PARCEIRA
DO SINDIPNEUS

Arquivo pessoal

“O principal motivo para a realização
das inspeções, sem dúvida, é a
segurança dos colaboradores.”

ASSOCIADOS TERÃO CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA MANUTENÇÃO
E INSPEÇÃO DE CALDEIRAS
Nas reformadoras, as caldeiras são utilizadas como
geradoras do vapor necessário para a vulcanização
dos pneus submetidos ao processo de recapagem. O
equipamento é regulamentado pela NR13, que estabelece requisitos mínimos para gestão da integridade
estrutural de caldeiras a vapor e vasos de pressão.
Sendo assim, as reformadoras precisam estar atentas
ao que determina a norma, realizando a manutenção das caldeiras dentro do prazo estabelecido

de empresas de todos os ramos de atividades, em qualquer canto de Minas Gerais. Contamos com mais de 8
mil inspeções realizadas e mais de 800 clientes satisfeitos. A Survey é formada por profissionais experientes
no ramo de caldeiras e vasos de pressão, sendo composta por um quadro técnico de mecânicos, soldadores
e eletricistas treinados e qualificados. Nossos profissionais atuam com total comprometimento, seriedade,
profissionalismo e foco na segurança.

Para tornar mais fácil o acesso de empresários do setor de reforma de pneus às inspeções necessárias no
equipamento, o Sindipneus firmou uma importante
parceria com a empresa mineira Survey Caldeiras,
especialista em inspeção, revisão e manutenção de
caldeiras e vasos de pressão. Conversamos com o proprietário da empresa, Marcio Amorim, para entender os prejuízos causados pela falta de manutenção
nos equipamentos, bem como penalidades para os
empresários que descumprem a NR13.

Além de contar com um sistema digital para acompanhamento dos laudos, a Survey Caldeiras busca sempre
se atualizar diante as inovações da Indústria 4.0, estudando novidades para melhorar o rendimento da produção de seus clientes.

Confira a entrevista:
1- Conte-nos sobre a Survey Caldeiras.
A história da Survey Caldeiras inicia-se com a junção
entre a RSL Reical Serviços e a SM – Serviços e Manutenções. Com mais de 33 anos de experiência em inspeção e manutenção de caldeiras, sou o responsável por
toda operação da Survey Caldeiras.
Com 17 anos de experiência, a Survey se tornou referência em manutenção, revisão e inspeção de caldeiras e
vasos de pressão, conforme NR13. Nosso negócio aten8
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3- Existe alguma portaria que regulamente a inspeção
nos equipamentos?
No Brasil existem as Normas Regulamentadoras (NRs_
que determinam, regulamentam e fornecem orientações
sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e saúde do trabalhador. A NR13 “estabelece requisitos mínimos para gestão da integridade estrutural
comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br

As inspeções periódicas de um vaso de pressão variam
de acordo com a sua categoria. Podem acontecer anualmente ou ter sete anos de intervalo entre uma inspeção
e outra (para empresas que tenham Serviços Próprio
de Inspeção de Equipamentos). Em geral, para os vasos de pressão mais comuns, como compressores de ar
e pulmões, o prazo de inspeção médio é de 5 anos. Se
estocarem fluidos inflamáveis essa periodicidade passa
a ser anual. A NR13 contém as tabelas de categoria e de
prazos máximos para a realização de inspeções, e todo
empresário deve ficar atento aos requisitos.
5 – Como e por quem são realizadas as inspeções?
As inspeções de caldeiras e vasos de pressão devem ser
feitas por empresas que possuem um profissional habilitado. A NR13 no item 13.3.2 define que “Para efeito
desta NR, considera-se Profissional Habilitado - PH
aquele que tem competência legal para o exercício da
profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da
manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão e tubulações, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País”.
Além disso, a experiência da empresa no mercado deve
ser levado em conta. A Survey conta com profissionais
com mais de 30 anos de experiência no ramo.
6 – Quais são as penalidades para empresas que descumprem o que determina a NR13?

2 – Qual a importância da certificação?
Manter em dia a manutenção periódica das caldeiras
e dos vasos de pressão representa diversos benefícios
para a empresa, entre os quais podemos citar: estar em
dia com a legislação brasileira, evitar multas, evitar paradas não programadas. Mas o principal motivo para a
realização das inspeções, sem dúvida, é a segurança dos
colaboradores.

por exames internos e externos.

O proprietário da Survey Caldeiras, Márcio Amorim
de caldeiras a vapor, vasos de pressão e suas tubulações
de interligação nos aspectos relacionados à instalação,
inspeção, operação e manutenção, visando à segurança
e à saúde dos trabalhadores” conforme descrito no item
13.1.1 desta norma.
4- As inspeções devem ser feitas com qual periodicidade?
O item 13.4.4.4 da NR13 determina que o prazo máximo para a inspeção de caldeiras seja 12 meses para
caldeiras da Categoria A e B, que são as mais comuns
no setor de reforma. Essa inspeção deve ser constituída
comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br

As fiscalizações são feitas por auditores fiscais do Ministério do Trabalho. Caso encontrem alguma irregularidade na documentação das caldeiras ou vasos de
pressão, a empresa estará sujeita a multa e até mesmo
a interdição. A NR28 é a norma que trata sobre fiscalização e penalidades das demais normas. Nela são
descritas todos as medidas adotas para aplicações das
penalidades. Nos casos leves de infração, a empresa é
notificada e terá um prazo para corrigir as irregularidades encontradas. Em casos mais graves, como situação
de risco grave e iminente (RGI), o fiscal pode interditar
o equipamento ou até mesmo a empresa. Em caso de
multas por descumprimento das normas, o valor dependerá do porte da empresa e do número de funcionários. A NR 13 possui cerca de 160 itens passíveis de
multa, frente aos seus quase 500 itens no total. Para se
calcular o valor de multa que sua empresa pode estar
sujeita, deve-se seguir a tabela da NR28.
janeiro/fevereiro 2022
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CENÁRIO
CONEXÃO

CENÁRIO
CONEXÃO

PLANEJAMENTO DE MARKETING
DIGITAL PARA 2022
O ANO DE 2021 SERVIU PARA QUE MUITAS EMPRESAS CONSTRUÍSSEM UMA ESTRUTURA
DIGITAL, MAS OS DESAFIOS DO MERCADO TENDEM A AUMENTAR EM 2022.
O vírus estará controlado, as pessoas vacinadas, mas o cenário econômico ainda deverá apontar dificuldades para o varejo e outros
serviços que apostam na retomada econômica. Os empreendedores precisam se adaptar a essa nova realidade e construir um comércio capaz de se destacar em meio a instabilidade econômica/
política.
Houve um crescimento sem precedentes do marketing digital
nesses últimos tempos que veio para ficar. No entanto, negócios
competitivos exigem investimentos pontuais em áreas de retorno
considerável. Isto porque exige-se, em qualquer estratégia corporativa, um bom planejamento.
Seria muito leviano dizer que é possível obter resultados da noite
para o dia sem se preocupar com diversos aspectos. Um plano de
marketing leva um certo período para começar a gerar resultados,
pois é necessário aplicar tempo, dedicação e investimentos pontuais por parte dos gestores.
A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO DE MARKETING
O planejamento em marketing consiste em reunir diversas atividades comerciais de uma empresa e adotar as melhores estratégias
conhecidas para aquele segmento. Existem tarefas que são utilizadas em todos os locais, mas cada atividade age e obtém respostas
diferentes.
Refletir sobre o tema faz muitos compreenderem o motivo pelo
qual algumas empresas são mais ativas nas redes com vídeos e outras com textos.

10
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DEFINIR O PREÇO

FAÇA PROMOÇÃO

Todo planejamento de marketing passa pelos 7p’s e, o primeiro
deles, é o preço. É preciso fazer uma pesquisa de campo para
obter um bom custo-benefício, isto é, produzir por um valor
aceitável e vender por um preço justo. Constantemente, um
empreendedor deve buscar maneiras de diminuir o custo de
produção sem perder a qualidade.

A promoção é o chamariz que o marketing utiliza para
atrair novos clientes. Esse artifício deve ser utilizado sabiamente em situações sazonais ou estratégicas. Vender mais
não necessariamente significa ter mais lucro. Muitos erram
ao oferecer grandes promoções e não conseguem dar conta
da demanda gerada.

ESC OLHA DO PRODUTO

Promova alguma oferta que possa agregar valor ao negócio
sem perder a qualidade de atendimento, pois a experiência
do usuário deve ser prioridade.

O produto é o que será vendido. Seja ele algo palpável ou um
serviço, saiba que todo o investimento de divulgação e logística
terá como objetivo levá-lo ao consumidor.
Suas apostas serão todas na venda dele, por isso tente responder algumas perguntas antes:
Qual o grande diferencial do meu produto?
Qual a qualidade final da minha mercadoria ou do meu serviço?
Este produto tem potencial para ser o carro-chefe da empresa?
Por que o cliente compraria o produto?
Por que o cliente não compraria este produto?
Essas perguntas devem ser constantemente respondidas antes
da elaboração da estratégia de marketing. A empresa sempre
estará em busca de melhorias internas para entregar algo da
maior qualidade para o consumidor.

ENCONTRE A FORÇA DA SUA PRAÇA
A praça é o local de venda. Já que o assunto é marketing digital,
o objetivo é levar o consumidor tanto para sua loja física quanto
para o site da empresa. Nesse caso, a atuação da empresa deve
ocorrer nessas duas linha s de frente.

O planejamento em marketing cria ações direcionadas à equipe
de vendas, comunicação e diferentes setores. Vejamos tudo isso na
prática.

Houve um crescimento exponencial de vendas digitais criando um nicho poderoso de negócio. Existem muitos casos de
e-commerces que começam na garagem de casa ou em um
quartinho vazio.

QUER AUMENTAR O TRÁFEGO DO SITE, GERAR
LEADS QUALIFICADOS E, CLARO, AUMENTAR AS
VENDAS DO NEGÓCIO? SIGA OS 10 PASSOS QUE
SEPARAMO:

Nesse caso, o interessante é ter um canal de atendimento e um
site fortes para que o consumidor não perceba. Isso é criar acessibilidade, algo que nos dias de hoje, aliado à diversidade, gera
reconhecimento para o negócio.

comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br
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CONHEÇA NOVAS PESSOAS
Muitos conhecem os 4p’s que já foram apresentados, mas os
demais 3p’s são desconhecidos. Isso porque o grande diferencial é a forma como as informações são obtidas.
O quinto “p” é análise do consumidor, ou seja, quem são as
pessoas que compram os produtos ou contratam os serviços
da empresa. Essas informações são essenciais para as ações
de marketing digital.
Responda às seguintes perguntas:
Qual o seu nível escolar? Qual a sua renda individual? E
familiar? O que gosta de fazer nos horários livres? Quais
são os momentos que ela utilizará o seu produto? É possível
estimulá-la a senti-lo?

AUMENTE A PERCEPÇÃO SOBRE OS CLIENTES
COM USO DE DADOS
A percepção ocorre quando existe a compreensão de quem
são os clientes. Agora, é necessário entender o caminho de
compra do consumidor. Isso só é possível com a análise
de dados bem executada. Existem softwares que ajudam na
obtenção desses dados.

janeiro/fevereiro 2022
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OTIMIZE TODOS OS PROCESSOS
Todo negócio precisa de processos bem definidos, cada um
com sua etapa pré-definida para conquistar um número maior
de consumidores e entregar um padrão de qualidade conciso.
A regularidade é um dos preceitos do sucesso. O consumidor
precisa saber que sempre terá a mesma qualidade independente de quando for comprar. Estabelecer bons processos constrói
essa realidade.

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
Todo segmento é forte em algum tipo de rede social ou área da
internet. A força do marketing digital dependerá das produções
feitas de forma estratégica. É preciso ter constância e qualidade.
Por isso os 7p’s são importantes, pois eles serão responsáveis por
mostrar onde está a força da empresa.

DESENVOLVIMENTO DE SITE OU LANDING PAGE
As Landing Pages são páginas de aterrissagem, ou seja, o primeiro contato do consumidor com as páginas eletrônicas da
empresa. Essa comunicação é importante para chamá-lo para
a ação, por meio dos botões call to action (CTA).
Chegará um determinado momento que será preciso obter novos dados, afim de gerar novos leads, consumidores, divulgar
promoções e novos produtos. Por terem um formulário intuitivo e fácil de preencher, as landing pages pavimentam o caminho do consumidor até as ações de marketing.

OTIMIZAÇÃO SEM SEO
O Search Engine Optimization (SEO), é uma ferramenta do
marketing digital capaz de otimizar diferentes partes de uma
plataforma online para buscadores, como o Google. Assim o
site será localizado mais rápido em pesquisas genéricas. Não
existe site sem otimização SEO, mas compreender todos os seus
trâmites é difícil, por isso é interessante buscar pessoas especializadas nesse assunto.
Termos como SEO off page e SEO on page exigem certo conhecimento, assim como o uso de imagens e construção de links.
Busque ajuda.
Sem as ferramentas certas e o conhecimento adequado, dificilmente se consegue obter êxito
Durante todo o artigo passamos por diversas dicas relevantes
de como construir um bom planejamento de marketing para
qualquer negócio. Porém, fazer isso na íntegra exige um conhecimento específico. Muitos profissionais são especialistas na
construção desse tipo de ação.
Por isso, o investimento em ferramentas certas e conhecimento
adequado são necessários para garantir retorno sobre o investimento.

Artigo originalmente publicado em: https://digitalents.
com.br/planejamento-de-marketing-digital-para-2022/

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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DICAS DE GRANDES

EMPRESÁRIOS PARA GESTÃO
EM CENÁRIOS COMPLEXOS

Em períodos econômicos conturbados e cenários complexos, se
espelhar em experiências que deram certo é um bom caminho
para amenizar impactos negativos em pequenas e médias empresas. Por isso, reunimos 6 dicas de grandes empresários brasileiros sobre gestão durante situações econômicas instáveis. O
que fazer? Como? Por quê? Inspire-se com os exemplos abaixo.
Mas antes disso, lembre-se que, para se tornarem referência no
assunto e donos de organizações admiradas por clientes e inves-

“Enxergue deficiências
do mercado como
oportunidades”
Ozires Silva

FOTO: BLOG DO INSTITUTO MICROPOWER

1

Certamente você conhece os princípios da famosa análise
SWOT. Embora sejam consideravelmente simples, são muito usados no planejamento estratégico de diversas corporações. Para gestores inexperientes com cenários complexos,
entretanto, enxergar oportunidades em meio a um horizonte aparentemente caótico é um enorme desafio.
Fato é que tal poder de observação é uma das chaves para
encontrar soluções criativas e verdadeiramente efetivas.
Nesse sentido, a história de Ozires Silva é muito ilustrativa.
Afinal, ele fundou a Embraer, pioneira no desenvolvimento
e fabricação de aeronaves em território brasileiro.
Com base em sua própria experiência, o que Ozires Silva fez
foi detectar uma deficiência do mercado e vislumbrar um
projeto realizável. Guardadas toda as devidas proporções,
trata-se de uma lição que pode ser repetida em empresas
dos mais variados nichos de mercado.
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“Preocupe-se em
formar gente boa”
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tidores, esses empresários também começaram com uma pequena ou média empresa como a sua. Portanto, eles têm muito a
colaborar para que você supere possíveis desafios que foram ou
podem ser vivenciados pela sua organização.
Quer levar a gestão do seu negócio ao grau de excelência exigido
nos dias de hoje? Confira, então, 6 dicas imperdíveis de algumas
das mentes mais brilhantes do mundo empresarial brasileiro!

“Precisamos trabalhar
em primeiro lugar o foco e
dominar nossas emoções”
Flávio Augusto
FOTO: INSTAGRAM OFICIAL

2

Já Flávio Augusto, fundador da Wise Up, destaca a importância
de manter o foco, em detrimento das emoções, as quais precisam ser relegadas a um segundo plano. Principalmente no decorrer de imensos desafios financeiros, o risco de o empresário
agir de maneira desesperada é considerável. Mesmo nas piores
fases, é vital conservar a qualidade do processo de tomada de
decisão.
Dessa forma, Augusto chama a atenção para o peso do QE
(Quociente Emocional), ou seja, a chamada inteligência emocional. A ideia, aqui, não reside em negar a existência do complexo conjunto de emoções, com o qual todos nós convivemos
o tempo todo.
Diante de problemas financeiros, por exemplo, a busca de saídas viáveis está profundamente atrelada ao hábito de encarar as
dificuldades que se apresentam. O mesmo raciocínio se aplica
às emoções, que precisam permanecer em constante equilíbrio
com resoluções difíceis e nem sempre agradáveis. Um exemplo
seria a necessidade de reformular o modelo de negócio da empresa, algo que demanda tempo e exige muito trabalho.
comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br

Paulo Lemann
FOTO: INSTAGRAM OFICIAL
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Do idealizador da Ambev podemos aprender que, muitas vezes,
capacitar funcionários é mais importante do que simplesmente
impor uma dada cultura organizacional a eles. O pensamento de
Paulo Lemann, mais um dos grandes empresários brasileiros, faz
todo o sentido. Isso porque, para exigir um desempenho acima
da média dos colaboradores, você precisa se certificar de que eles
reúnem as condições para tal.
Sim, recrutar e selecionar as pessoas certas para cada cargo é tarefa essencial para que o projeto empresarial saia do papel e atinja as metas e objetivos previstos. Porém, criar os meios necessários para que os funcionários aprimorem as habilidades que
já têm e desenvolvam outras também deve ser uma prioridade.

“Não adianta querer
abraçar o mundo”
Pedro Lima

FOTO: DIVULGAÇÃO LIDE CEARÁ

4

A experiência de Pedro Lima, por sua vez, demonstra que todo
empresário precisa, ao menos no início, concentrar suas energias
em um nicho específico. Criador da 3Corações (uma das produtoras de café mais renomadas do Brasil), Lima lembra que, lá
atrás, ele gerenciava negócios distintos simultaneamente.
Além do café, o empresário direcionava seu olhar às áreas de panificação e produção de sabão. Diante disso, ele percebeu que
precisava se dedicar a apenas um desses negócios. Assim, escolheu aquele que julgava mais promissor: produzir os grãos de
uma das bebidas mais apreciadas do mundo.

“Foque em atendimento
humanizado para atrair
consumidores”
Luiza Trajano

FOTO: DIVULGAÇÃO MAGAZINE LUIZA

Artigo originalmente publicado em:

5

https://empresas.serasaexperian.com.br/blog/grandes-empresarios-brasileiros
comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br

Em uma época marcada pela utilização cada vez mais frequente
de dispositivos eletrônicos, o universo digital tende a ofuscar as interações humanas. Luiza Trajano, do fenômeno Magazine Luiza,
alerta para o diferencial proporcionado pelos investimentos em
atendimento humanizado.
Isso não significa que soluções tecnológicas devam ser ignoradas.
Na verdade, o ideal é unir o útil ao agradável. O próprio case de
sucesso exibido pela Lu, inflencer digital da empresa, fala por si. O
detalhe está no tom pessoal e humano presente nas falas de um bot,
que já foi confundido com uma pessoa real por muitos clientes.
Seja com um bot dotado de tecnologia de ponta, como a Lu, seja
com funcionários dedicados, Trajano defende que o objetivo final
deve ser o de garantir uma boa experiência aos clientes.

“Seja ágil”
Raphael Klein

FOTO: DIVULGAÇÃO/GRUPO CB

6

Ao contrário do que diz o senso comum a respeito das disputas
entre empresas, Raphael Klein pensa de modo diferente. Para o
gestor responsável por conduzir o grupo Via Varejo, as dinâmicas de mercado não são regidas por empresas de grande porte
que engolem as menores.
Klein sustenta que, em vez disso, as organizações que se sobressaem são aquelas que agem mais rapidamente do que as concorrentes. Em outras palavras, é preciso se antecipar aos movimentos das empresas que atuam no mesmo setor. Afinal, elas são
peças-chave na construção da realidade na qual o seu negócio
está inserido. Com isso, você conseguirá projetar cenários e vislumbrar as saídas mais oportunas com mais nitidez.

Deu certo? Copie!
A experiência de algumas das mentes mais brilhantes do empresariado nacional ajuda os gestores a evitar certos erros. Não
há razão para insistir em medidas inadequadas quando há gente
disposta a apresentar quais são as melhores práticas.
Com a união de todas essas lições valiosas compartilhadas por
grandes empresários brasileiros, você poderá aperfeiçoar a gestão da sua empresa. Observe, entretanto, que essas dicas são apenas um excelente ponto de partida para almejar o sucesso das
PMEs no cenário atual. Entre outras ações, a busca constante por
capacitação e soluções que minimizem os efeitos do cenário desafiador que estamos vivendo é imprescindível.
janeiro/fevereiro
2022
julho/agosto 2021
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SETOR DE REVENDAS SE
UNE NO COMBATE ÀS

PRÁTICAS ABUSIVAS

CONTRA CONSUMIDORES
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
Aumento de preço sem justa causa; vendas casadas; variação do valor cobrado conforme o tipo de pagamento
selecionado pelo cliente; mentira sobre a falta de um
produto, induzindo o consumidor a selecionar outro; e
a não entrega do cupom fiscal após a compra são algumas das práticas abusivas, mas comuns, nas relações de
consumo. Seja por desconhecimento da lei ou má-fé, o
empresário que as pratica acaba lesando o consumidor,
que na maioria das vezes está apto a identificá-las. “O
cliente ainda é considerado a parte mais frágil da relação de consumo porque não domina o conhecimento
total, o que pode levá-lo a passar por situações de obstrução de direito”, explicou Dori Boucault, advogado
especialista em direitos do consumidor, em entrevista
ao site Consumidor Moderno.
Embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC)
coíba tais práticas, estabelecendo normas de proteção
e defesa do consumidor, o comportamento abusivo por
parte das empresas se tornou recorrente em todos os
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setores da economia, popularizando-se, nos últimos
anos, também entre as revendedoras de pneus. É o que
explica o empresário Jorge Bruno Araújo, que administra uma empresa com 33 anos de mercado: “é de conhecimento comum que algumas revendas comercializam
pneus a preço de custo, empurrando outros serviços,
na maioria das vezes desnecessários, aos clientes. Ou
seja, o empresário não lucra com a venda do pneu, mas
lucra com a venda dos serviços desnecessários”, esclarece. Segundo o advogado do Sindipneus, Samuel Oliveira Maciel, quando o estabelecimento induz o cliente
a adquirir outros serviços ou produtos além daqueles
desejados, a prática configura venda casada. “Se algum
estabelecimento comercial diz que, para adquirir um
determinado produto, você precisa pagar por outro, estamos falando de venda casada, uma prática proibida
pelo CDC, no primeiro inciso do art. 39, que diz que
fornecedores não devem ‘condicionar o fornecimento
de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço’”.

comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br
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Ainda segundo Maciel, essa
mente obrigados a pagar por
“O
cliente
ainda
é
considerado
a
parte
imposição por parte da emserviços que não são necesmais frágil da relação de consumo
presa prejudica o consumisários ou sequer poderiam
dor, que acaba contratando
porque não domina o conhecimento ser executados, por falta de
um serviço ou adquirindo
maquinário e equipamentos
total,
o
que
pode
levá-lo
a
passar
por
um produto que não gospróprios”, completa.
situações de obstrução de direito”
taria para levar aquilo que
realmente desejava, ao passo
PREJUÍZOS
que ameaça a sustentabilidade das empresas sérias e credíveis. “As empresas reguPara Tiago Dayrell, advogado e sócio da DMP-Dayrell
lamentadas, que trabalham idoneamente e com base no
Martins e Pimenta Assessoria Empresarial, as práticas
que determinam leis e normas, acabam sendo prejudiabusivas geram inúmeros prejuízos, não apenas aos
cadas por essa concorrência altamente desleal”, ressalta.
consumidores finais, como também ao mercado e à
segurança jurídica das relações estabelecidas entre forPara o empresário Julio Lima, a venda casada não é nenecedores e consumidores. “Os consumidores, vulnenhuma novidade no mercado brasileiro, mas se intensiráveis na relação de consumo, se veem desamparados e
ficou nos últimos anos. “Temos recebido e visto centecom seus direitos individuais infringidos, muitas vezes
nas de reclamações de consumidores sobre atitudes que
tendo que recorrer ao sistema judiciário, que apesar dos
ferem o CDC. Procurando zelar pelo nosso mais imesforços, não consegue dar a celeridade necessária para
portante elo da cadeia de consumo, estamos buscando
a resolução dos litígios.”
o máximo de informações para proteger os consumidores, de modo a impedir que sejam lesados.” Entre os
Obter informações acerca dessas práticas ainda é, seserviços comumente ofertados de forma atrelada à vengundo o advogado, a forma mais eficaz de os consuda dos pneus, estão a montagem dos pneus, alinhamenmidores se resguardarem. “É essencial que haja uma
to e até manutenção do veículo. “Os relatos dos conpolítica pública e uma força-tarefa eficaz de vários
sumidores nas redes sociais e no site “Reclame Aqui”
setores para divulgação ampla das garantias e direitos
descrevem de forma clara o sentimento de indignação.
do consumidor, em especial do Código de Defesa do
Eles levam os veículos nestas empresas e são praticaConsumidor. Somente com a democratização dessas
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informações é que o consumidor terá, efetivamente,
condições de entender e exigir que seus direitos sejam
garantidos”, diz.
Tiago explica que diante dessas informações e mediante a verificação de uma prática abusiva, os consumidores podem, inicialmente, buscar uma solução de forma
amistosa com o próprio fornecedor, encontrando uma
solução que atenda os seus anseios e esteja em conformidade com seus direitos. “Existe ainda a plataforma
Consumidor.gov.br, que permite a interlocução direta
entre consumidores e empresas para solução de conflitos de consumo pela internet e é monitorada por todos
os órgãos de proteção ao consumidor. A plataforma foi
criada justamente para facilitar e agilizar a resolução
amigável dos conflitos de consumo.”
Por fim, o advogado orienta que, não sendo viável uma
composição amigável diretamente com o fornecedor, o
consumidor pode procurar órgãos de proteção aos seus
direitos, como os Procons ou até os próprios Juizados
Especiais, em seus setores de atermação, e advogados

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

de sua confiança, que poderão esclarecer e mostrar o
melhor caminho para que tenham seus direitos garantidos.
Paulo Bitarães, presidente do Sindipneus, reitera a importância de os consumidores realizarem uma pesquisa
de preços antes de efetuarem a compra dos pneus. “Se o
preço de um pneu está bem mais barato que o praticado
no mercado, o consumidor deve desconfiar. A chance
de existir uma pegadinha, como a venda casada é grande. O cliente paga menos no pneu e, no final das contas, acaba gastando muito mais”. Para Bitarães, clientes
que não possuem conhecimento mecânico são os mais
prejudicados. “Essas pessoas acreditam que precisam
submeter o veículo a diversos serviços e trocas de peças
porque são convencidos pelos colaboradores do estabelecimento. Se sentem inseguros e acabam cedendo”,
pontua.
Pesquisar a reputação das empresas no próprio Google
ou em sites como o Reclame Aqui é a orientação dos especialistas para que os clientes, de forma rápida, descubram um pouco mais sobre a reputação das empresas.

janeiro/fevereiro 2022
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O site registra reclamações de consumidores e permite
acompanhar as respostas da loja às queixas. Basta buscar pelo nome do estabelecimento e analisar as notas
e observações dos clientes. As experiências de outros
compradores são muito importantes para descobrir se
uma loja é confiável ou não.

“Nestes casos, o infrator pode receber penalidades que
variam desde a aplicação de multa até a uma possível
cassação da licença do estabelecimento ou de atividade, além, claro, de demais sanções cíveis, criminais e
de normas específicas do ramo de atividade explorado
pelo fornecedor”, completa.

FISCALIZAÇÃO

UNIÃO

O sistema criado para resguardar e garantir os direitos dos consumidores é composto por diversos órgãos,
que, de forma integrada, realizam a fiscalização e aplicam políticas de proteção ao consumidor, formando o
chamado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
(SNDC), como explica Dayrell. “Alguns destes órgãos
são mais conhecidos entre os próprios consumidores,
como os Procons, Ministério Público e a Defensoria
Pública, órgãos estes que atuam com outras entidades
civis de defesa do consumidor e a Secretaria Nacional
do Consumidor (SENACON)”, esclarece.

Para que as práticas abusivas sejam cada vez menos comuns no setor de pneumáticos, empresários decidiram
se unir ao Sindipneus na busca por soluções. A proposta
é conscientizar os consumidores e identificar as empresas regulamentadas. “Felizmente, contamos com uma
entidade que, de fato, nos representa. Juntos, e com o
auxílio do departamento jurídico da entidade, estamos
avaliando a melhor forma de proteger o consumidor.
Precisamos evitar que “fake news” na venda de pneus
tenham espaço no nosso mercado, colocando em risco
a sobrevivência das empresas que há décadas trabalham
de forma séria, comprometidas com a qualidade dos
serviços prestados”, pontua Júlio.

Cada órgão possui sua função e competência, atuando
todos de forma complementar e articulada, promovendo, em conjunto, a proteção e defesa dos Consumidores.
“Vale lembrar que a advocacia, ainda que de forma individual ou até coletiva, tem papel importante da busca
pelo respeito ao direito do consumidor”, ressalta.
As infrações às normas de proteção ao consumidor podem levar a várias penalidades, podendo, inclusive, ser
aplicadas cumulativamente, estando previstas no próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu Art. 56.
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Compartilhando da mesma opinião, Jorge salienta a importância de os empresários do setor se unirem. “Em 33
anos de mercado, nunca vimos a situação acontecer de
forma tão escancarada. Dá sim para lucrar sendo honesto e correto, conquistando a confiança do cliente.
Para isso, precisamos nos unir e não desistir e, neste
sentido, ter o Sindipneus como ponto de apoio é essencial”, finaliza.
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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
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O PROCON DA CIDADE DE SÃO PAULO CARACTERIZA AS PRÁTICAS ABUSIVAS MAIS COMUNS
E ALERTA SOBRE A IMPORTÂNCIA DE OS CONSUMIDORES CONHECEREM TAIS PRÁTICAS

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

FONTE: PROCON SÃO PAULO

18 anos de credibilidade no segmento de reforma de pneus

AUMENTO DOS PREÇOS SEM JUSTA CAUSA
Constitui em prática abusiva o aumento do preço acima
da média dos produtos e serviços, sem justa causa. Essa
conduta é expressamente vedada no Código de Defesa
do Consumidor, em seu art. 39, inciso X. O aumento
sem justa causa dos preços gera uma desvantagem para
o consumidor, portanto, os infratores estarão sujeitos às
sanções administrativas previstas no Código de Defesa
do Consumidor.
VENDA CASADA

"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

Venda de um produto somente se for associado a outros? Não Pode!

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

Segundo o art. 39º, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor, é qualificada como prática abusiva a famosa venda casada, ou seja, o fornecimento de um
produto acompanhado de outro sem ter a opção de ser
vendido sozinho. Além disso, também é proibido estabelecer uma quantidade mínima do produto ou serviço
para efetuar o consumo, exceto se for justa causa, pois
impossibilita a liberdade de escolha.

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

surveycaldeiras.com.br
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Produtos
exclusivos
Tech

A Tech do Brasil disponibiliza uma solução completa para sua Recapadora,
desde consumíveis até equipamentos.
Tudo isso com a confiança reconhecida pelos técnicos de pneus desde 1939.

COBRANÇA DE PREÇOS DIFERENTES EM CARTÃO
DE CRÉDITO OU CHEQUE SEM AVISO PRÉVIO
A cobrança de preços diferentes entre cartão de crédito e dinheiro é qualificada como prática abusiva caso o
consumidor não seja previamente avisado. De acordo
com a lei nº 13.455, de 26 de junho de 2017, a qual discorre sobre a diferenciação de preços de bens e serviços
oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado, fica autorizada a precificação diferenciada condicionada ao prazo, seja à vista,
seja parcelado, ou ao instrumento de pagamento, seja
no cartão, seja no dinheiro. Além disso, nas duas situações é necessário respeitar o art. 5º - A da lei nº 10.962,
de 11 de outubro de 2004 que dispõe sobre a oferta e
as formas de afixação de preços de produtos e serviços
para o consumidor, reafirmando sobre a necessidade da
fácil e rápida visibilidade do preço.
É válido lembrar que a cobrança mínima de um valor
para compras no cartão também é prática abusiva, haja
vista que conduz o cliente a levar outro produto, qualificando a compra como venda casada. Assim, fique
atento quanto aos avisos sobre os preços com valores
maiores no cartão ou cheque.

Carbides

MENTIR SOBRE A FALTA DO PRODUTO INDUZINDO O CONSUMIDOR A COMPRAR OUTRO
Mentir sobre a disponibilidade de um produto ou serviço e induzir o consumidor a adquirir outro que não
lhe é desejado desde o início da relação de consumo é
qualificado como prática abusiva segundo o Art. 39º,
inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº8.078/90). Assim o fornecedor que mente sobre a falta de um produto age de má-fé, exercendo uma conduta
ilegal.
Fiquem ligados para verificar a veracidade da falta do
produto ou serviço.

Pontas montadas

Lâminas de raspa

Fresas

Produtos exclusivos TECH!

Lubrificante de envelopes

Envelopes

Ferramentas e equipamentos

Reparos radiais e diagonais
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ECONOMIZANDO
TEMPO, PNEUS E
COMBUSTÍVEL

Rentabilidade na ponta do lápis

Alinhamento de forma correta
ERRADO

ERRADO

CERTO

Veja como o alinhamento da carreta contribui
para a redução do consumo de combustível e
para o aumento da velocidade média do veículo
Diesel - consumo total (litros

Velocidade média (km/h)
58,7
57,1
56,3

Alinhar a carreta
significa:
Escrevi o texto abaixo, que originalmente
foi publicado na revista Estrada na Boleia,
com o título “Economizando em tempos
de crise”, já faz algum tempo. Revisitando
meus arquivos, vi que apesar do tempo, ele
continua atual. Prova disso tive em uma
viagem neste fim de ano entre São Paulo
e Santa Catarina, quando vi pela estrada
muitos veículos de todos os tamanhos, de
automóveis a grandes conjuntos de cavalo
mecânico e semirreboques, andando quase
como caranguejos, meio de lado.

“Manutenções são comumente
negligenciadas, e sempre com as
mesmas, velhas e esfarrapadas
desculpas de que é preciso fazer
mais uma viagem, que não
pode parar para não diminuir a
disponibilidade da frota etc”

Como de hábito, sempre faço uma pesquisa por informações relativas ao assunto, mesmo que já tenha algum conhecimento ou material anterior sobre o tema proposto. E durante essa pesquisa encontrei na internet um material interessante no site do Guia do TRC
(vide o link abaixo).
Já abordei neste espaço em ocasiões anteriores a questão do alinhamento de eixos e sua importância. E, obviamente, o foco não podia
ser outro que não os pneus e os efeitos (ou danos) causados a eles
quando o veículo está desalinhado.
Na mesma ocasião em que fiz essa pesquisa, li uma entrevista com
o dirigente de uma transportadora na qual declarou que sua frota é
composta de aproximadamente 500 semirreboques e apenas cinco
cavalos mecânicos. Se em transportadoras em que essa relação não é
tão desproporcional a prática de alinhamento de eixos dos semirreboques já é uma raridade, fiquei imaginando como seria nessa empresa. Poderiam até ser uma exceção à regra.
Mesmo onde a relação entre os veículos de tração e seus rebocados é
mais equilibrada, as atenções são direcionadas principalmente para o
cavalo mecânico, focando não apenas na obtenção dos melhores re-
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sultados com os pneus, mas principalmente
na redução do consumo de combustível.
Manutenções são comumente negligenciadas, e sempre com as mesmas, velhas e esfarrapadas desculpas de que é preciso fazer
mais uma viagem, que não pode parar para
não diminuir a disponibilidade da frota etc.

Mas onde a frota é composta quase que somente de semirreboques, será que existe a
mesma preocupação com o consumo de combustível já que, neste caso, é algo que afeta diretamente apenas o agregado? Pois é justamente aí que o estudo do Guia do TRC é interessante.
O estudo destaca que são quatro as consequências diretas da falta
de alinhamento: o consumo de combustível, o desgaste dos pneus,
a vida útil dos componentes mecânicos e a segurança. A melhoria
da produtividade no setor de transporte depende de vários fatores,
entre eles a capacidade de carga e o tempo de deslocamento como
agentes diretos. Já a rentabilidade da operação está diretamente ligada aos índices de consumo e de durabilidade dos componentes,
entre eles os pneus.
Se o correto alinhamento contribui com a rentabilidade, de que maneira estará relacionado com a produtividade? Esse foi o foco do
estudo, que consistiu em um experimento comparativo entre três
situações, ou condições, de alinhamento de um reboque. Num percurso pré-determinado de 120 km, as medições feitas consideraram
a velocidade média e o consumo de combustível.

- Poupar combustível
- Economizar pneus
- Aumentar a segurança
do conjunto
- Trocar menos peças

Na segunda situação, os eixos estavam alinhados entre si, porém
não estavam perpendiculares em relação às longarinas do chassi, ou
seja, não estavam a 90º. No mesmo percurso a velocidade média e o
consumo já apresentaram melhores resultados, de 56,3 km/h e 1,88
km/l, respectivamente.
Por fim, os eixos estavam alinhados e perfeitamente perpendiculares ao chassi. Repetido o percurso e as medições, os números foram
de 58,7 km/h na velocidade média e 1,92 km/l no consumo, um
resultado 12,24% menor no tempo de deslocamento no percurso e
6,08% menor no consumo de combustível. O conjunto chegou ao
destino mais rápido e gastando menos diesel.

65,5
65,0
64,5
64,0

52,3

1ª

2ª

3ª

4ª

Viagem

5ª

6ª

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Viagem

Na conclusão, o estudo informa que no período de um ano o conjunto alinhado pode rodar até 22.000 km a mais que outro desalinhado, o que equivale a um mês e meio a mais de estrada por ano! E
que somando as economias de combustível e pneus, uma frota com
30 conjuntos de cavalo mecânico e semirreboque pode obter uma
poupança suficiente para comprar mais um conjunto igual, zero
quilômetro, ao final do período de um ano.
Mantenha a sua frota com a manutenção em dia e faça o alinhamento dos eixos do cavalo mecânico e também dos semirreboques.
Você só tem a ganhar com isso, e o retorno do investimento feito
nessas ações será rápido. E, para ser justo, reinvista parte deste retorno no setor de manutenção em instalações, equipamentos, ferramentas e, principalmente, pessoal.
Pércio Schneider
Especialista em pneus - pneus@greco.com.br

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

Na primeira situação, os três eixos do reboque estavam todos desalinhados, numa disposição em “S” (vide ilustração). Para percorrer
os 120 km a velocidade média foi de 52,3 km/h, e o consumo de
1,81 km/l.
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VIVER BEM

VIVER BEM

COMO CRIAR
METAS QUE
REALMENTE SEJAM
ALCANÇÁVEIS

O QUE SÃO METAS ATINGÍVEIS PARA 2022?

IDEIAS DE METAS PARA 2022

Metas atingíveis são aquelas que a gente consegue alcançar fazendo um planejamento e estabelecendo um passo a passo para
chegar até lá.

Para começar bem 2022, recomendamos que você selecione duas
ou três metas reais. Pode ser uma anotação no celular, no caderno
ou no computador. É rápido e pode ser muito eficiente.

POR EXEMPLO, COMPARE ESTES DOIS TIPOS DE METAS:

VAMOS AO PASSO A PASSO:

a) Em 2022, vou ficar fluente em espanhol.

Liste duas ou três metas que você quer alcançar em 2021. Nada
muito longo nem detalhado;

b) Vou começar a fazer aulas intensivas de espanhol em janeiro e
terminar o nível básico até março e o intermediário até julho.

QUAL TEM MAIOR PROBABILIDADE DE SER
ALCANÇADA, A META A OU A META B?
A meta b é muito mais alcançável. Sabe por quê?
1 – está dividida em pequenas metas;
2 – já traz um certo planejamento.
Julho é uma data objetiva – e há um prazo razoável até lá. Para
chegar ao objetivo, você pode acompanhar os resultados mês a
mês e, se for necessário, realizar ajustes no planejamento (aumentar a quantidade de aulas, estudar mais sozinho etc).

COMO CRIAR METAS PARA 2022: MÉTODO SMART

Estabelecer metas para 2022 que sejam alcançáveis é o primeiro passo para não se frustrar logo no
início do ano. É muito saudável que possamos ver
a vida em ciclos – e que um dos mais significativos
seja exatamente o ano com seus 365 dias. Nada
como um réveillon para termos esperança de que
o próximo ciclo será melhor, especialmente quando
consideramos que os últimos dois anos não foram
fáceis para ninguém.
Com novas perspectivas no horizonte, este é o
momento de pensar quais serão suas metas para
este ano. Pode parecer clichê demais, mas – ainda
assim – é importante parar um pouco para planejar o que você quer dos próximos 12 meses. A
dica? Mantenha os pés no chão. Nada de objetivos
irreais, que não possam ser alcançados e que, no
final, só vão gerar frustração.
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Existe uma metodologia que pode ajudar na elaboração das suas
metas para 2022. Ela se chama método SMART (do inglês “esperto”). Segundo ele, uma meta, para ter maior chance de ser alcançada, deve ser:
S (specific): específica;
M (measurable): mensurável;
A (achievable): alcançável;
R (Relevant): relevante;
T (time based): e ter prazos definidos.
Os itens A (alcançável) e R (relevante) talvez sejam os grandes responsáveis por nossas frustrações. Muitas vezes estabelecemos metas que não dependem de nós e fogem completamente do nosso
controle.
Por exemplo, estipular como meta uma promoção no trabalho
pode ser frustrante porque, para alcançar uma promoção, vários
outros fatores são necessários, começando pela existência da vaga,
passando pela disponibilidade de orçamento, pelas competências
dos nossos “concorrentes” e, por fim, pelo nosso empenho – única
parte que depende exclusivamente de nós.

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

Se seu objetivo é mudar de emprego, por exemplo, pense o que
você precisa fazer para conseguir isso. Melhorar seu inglês? Terminar a pós? Voltar para a graduação que você abandonou há séculos? Fazer um networking mais eficiente? Anote os passos;
Estabeleça alguns indicadores que mostrem o quanto você está
evoluindo para chegar ao seu objetivo. Por exemplo, retomar as aulas em março (do inglês, da pós, do que quer que seja), participar
de pelo menos um evento para conhecer pessoas por mês etc.
Coloque um lembrete mensal para acompanhar os indicadores. É
algo bem rápido, mas importante para você saber o quanto está
caminhando – sem sabotar seus planos.
Pronto! Suas metas para 2022 estão estabelecidas. Agora, respire
fundo, relaxe e se prepare para fazer deste o melhor ano da sua
vida. Dá tempo!
COMO EVITAR PROCRASTINAÇÃO?
Dá tempo, sim, desde que você consiga evitar a procrastinação.
Essa palavra esquisita quer dizer deixar para depois o que você não
necessariamente precisa fazer agora. Ou seja, quando falamos em
metas, significa adiar pensar no assunto e, obviamente, colocar o
plano em prática. Para saber mais sobre isso, confira (a partir dos
links disponíveis onde este texto foi publicado originalmente, endereço abaixo) nossos posts “Procrastinação na pandemia pode
piorar: veja como evitar” e “Não deixe a procrastinação atrapalhar
a sua vida”.
Para evitar que essa mania frustre seus planos, a dica é não deixar
para depois. As metas são para 2022, ok, mas você pode começar
agora. Reserve um tempo para cumprir suas pequenas metas no
dia a dia.
Você quer ser um expert em planilhas? Estude o assunto 20 minutos por dia. “Não tenho tempo” é a principal desculpa do procrastinador, sabia? É também uma forma de autossabotagem.
Fique atento para não entrar nessa. E vamos em frente que 2022
já começou!

Artigo originalmente publicado em: https://www.vagas.
com.br/profissoes/metas-para-2021-alcancaveis/
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GUIA DOS ASSOCIADOS
LEGENDA
ALFENAS
n RECALFENAS
JARDIM BOA ESPERANÇA - TEL.: (35) 3292-6400
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

GUIA DOS ASSOCIADOS
n REFORMADORA

n REVENDEDORA

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
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

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

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

BETIM

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

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

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

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

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

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

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

n PNEUS AMAZONAS LTDA.
VILA BARRAGINHA - TEL.: (31) 3361-7320
n PNEUSOLA
CEASA - RODOVIA 040 - TEL.: (31) 3311-7788
ELDORADO - TEL.: (31) 3311-7778 / 3311-7779
JARDIM INDUSTRIAL - TEL.: (31) 3311-7722 / 3311-7723

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

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

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

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

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

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

CAETANÓPOLIS

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
CAPELINHA
n PNEUS CAP LTDA.
PLANALTO - TEL.: (33) 3516-1512

n n RECAPE PNEUS LTDA.
VILA PARIS - TEL.: (31) 3353-1765
n SIGAMAX PNEUS
BR 040- CHÁCARA CAMPESTRE - TEL.: (31) 3913-7026
DIVINÓPOLIS

n PNEUSOLA
CENTRO - TEL.: (37) 3212-0777
n BLITZ PNEUS
comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br

n BLITZ PNEUS
VILA SANTA - TEL: (31) 3831-6897
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
n TOC PNEUS MATRIZ
CARNEIRINHOS - TEL.: (31) 3851-4222

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

www.pneuforte.com.br

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

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

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

CONTAGEM

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

(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

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

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

n AD PNEUS
JARDIM PIEMONT - TEL.: (31) 2125-9100

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

CONGONHAS

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

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

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

n JP RADIAL PNEUS
BR 040 - RIBEIRÃO DAS NEVES - TEL: (31) 3628-1634
n PONTUAL RECAPAGEM DE PNEUS EIRELI
BAIRRO BOCA DA MATA DE CIMA - TEL.: 37 – 3351-5170

CARATINGA

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

ITABIRA

PLANALTO - TEL: (33) 516-2072

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

JUIZ DE FORA

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

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

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

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

C

M

Y

CM

MY

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

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

n PNEUSOLA
LAURINHO DE CASTRO - TEL.: (32) 3531-3869
n n FRANSSARO PNEUS
SAN RAFAEL II - TEL.: (32) 3532-9894
n JACAR PNEUS LTDA.
RODOVIA UBÁ/JUIZ DE FORA - TEL.: (32) 3539-2800
UBERABA
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K

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

n MARIA FRANCISCA PNEUS
SENADOR CANEDO- TEL.: (62) 3565-8358

CY

CMY

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

GOIÁS

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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SOLUÇÃO
TIPLER.
INTELIGÊCIA
PARA O SEU
NEGÓCIO IR
MAIS LONGE.
A S o l u ç ã o Ti p l e r é u m m o d e l o
de negócio diferenciado e completo
que oferece treinamento para
a sua equipe, acompanhamento
técnico e comercial, além
de ferramentas de gestão
que vão transformar
a sua visão de negócio.
O resultado desse investimento
em recapagem é um modelo
inovador que está disponível
para você obter o máximo
em produtividade
e lucratividade.

