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EDITORIAL

Olhar atento ao mercado!
Manter uma empresa no Brasil não é tarefa simples. E, com as rápidas transformações do mercado, torna-se ainda mais
desafiador manter-se competitivo. A matéria de capa desta edição traz a opinião de especialistas que são autoridade no
assunto. Para eles, apesar dos percalços, é possível administrar uma empresa de forma bem-sucedida quando se está
atento a alguns fatores determinantes, entre os quais eles destacam: atenção ao perfil dos clientes e às estratégias dos
concorrentes.
Cada vez mais, os consumidores buscam agilidade, praticidade e processos menos engessados. Quanto mais curto for
o caminho para se adquirir um produto ou serviço, melhor. Além disso, um bom atendimento faz toda a diferença na
fidelização da clientela. Profissionais capacitados, treinados, seguros e dispostos a solucionar as dores dos compradores
são ótimos aliados do negócio. Por isso, a importância da profissionalização e capacitação constantes.
Em todos os setores, há um mundo de oportunidades a serem exploradas e, na visão do palestrante e professor universitário Alysson Liboa, no mercado de pneus não é diferente. O mais importante é que empresários reconheçam a
importância dos investimentos em marketing e outras estratégias eficazes no desenvolvimento das organizações. “É
importante experimentar novos produtos, processos e serviços. Assim, vai conseguir avançar e entregar cada vez mais
valor aos seus clientes”, disse.
Ainda nesta edição, na editoria Conexão, uma entrevista com o borracheiro André Luiz Silva, que há 23 anos mantém
uma borracharia no bairro Camargos, em Belo Horizonte. Apaixonado pela natureza, André utiliza os pneus inservíveis
para proteger as árvores que ele mesmo faz questão de plantar. Para ele, é uma forma de deixar a região onde mora e
trabalha mais bonita e mais verde.
Na editoria Pneus & Frotas, o especialista em pneus Pércio Schneider aborda os principais tipos de reparos nos pneus
e a importância de os motoristas adquirirem conhecimento básico sobre o assunto. Afinal, ter que lidar com um pneu
furado é uma situação pela qual todos os motoristas passaram ou ainda vão passar.
Na editoria Serviços, o desempenho da indústria nacional de pneus em 2021, quando as vendas totais de pneus apresentaram alta de 9,6% em relação aos números de 2020. Segundo a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos
(Anip), apesar de apresentarem alta em relação a 2020, vendas totais de pneus fecharam 4,5% abaixo dos números
pré-pandemia. Para o presidente da entidade, Klaus Curt Muller, a baixa pode ser entendida considerando as vendas de
pneus de passeio para as montadoras, que em 2019 foi de 10,6 milhões e, em 2021, ficaram em 7,5 milhões.
Isso e muito mais você confere nesta edição, que também pode ser lida em nosso site, bastando apontar a câmera para o
QR Code ao lado. Para sugestões de pautas, críticas e comentários, envie um e-mail para sindipneus@sindipneus.com.
br. A sua participação é sempre muito importante.
Tenha uma excelente leitura!
Equipe Sindipneus

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

SERVIÇOS

INDÚSTRIA DE PNEUS
REGISTRA ALTA NAS
VENDAS DE 9,6% EM 2021

MONTADORAS – As vendas de pneus de carga para
montadoras fecharam 2021 com alta em relação a 2020 e
muito próximo às vendas de 2019, mostrando que esse segmento parece ter retornado aos patamares pré-pandemia.
Colocando em números, a alta de 2021 em relação a 2020
foi de 22,7%, com aproximadamente 1,8 milhões de pneus
vendidos. Em relação a 2019, a alta foi de 3,5%.

APESAR DESTE CRESCIMENTO, NÃO ALCANÇOU OS PATAMARES
DOS ANOS PRÉ-PANDEMIA

REPOSIÇÃO – Ao observar as vendas de pneus de carga
para o mercado de reposição, nota-se uma diferença considerável de comportamento frente a todos os demais recor-

PNEUS DE CARGA

tes, uma vez que não houve queda nas vendas desde 2019.
Na realidade, de 2019 para 2020 houve uma alta de 2,7%.
O ano de 2021, por sua vez, também fechou com alta em
relação ao ano anterior, mas dessa vez de 7,4%, cruzando a
linha das 6 milhões de unidades vendidas. Dessa forma, é
possível entender que esse segmento sofreu poucos impactos em decorrência da pandemia até o momento.
TOTAL – Ao somar a venda para montadoras e para reposição, 2021 foi um ano de alta, muito em função do comportamento único do mercado de reposição. Com isso, os
pneus de carga cruzaram a linha de 8 milhões de unidades
vendidas, ficando acima das vendas de 2019 e 2020.

Fonte: Anip

PNEUS DE PASSEIO

As vendas totais de pneus em 2021 apresentaram alta de
9,6% em relação aos números de 2020. Contudo, 2021
ainda foi um ano bastante aquém dos números pré-pandemia, uma vez que as vendas foram, em média, 4,5%
menores na comparação com os anos de 2017, 2018 e
2019. Os dados fazem parte do levantamento setorial divulgado pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP).

MONTADORAS – As vendas de pneus de passeio para
montadoras fecharam 2021 com uma leve alta 3,4% em
relação a 2020. Contudo, em comparação com 2019, a
queda foi de quase 30%, mostrando que o segmento ainda
não recuperou os patamares pré-pandemia.

3,5 %

10,3 %

22,7 %

7,4 %

TOTAL – Considerando o segmento de passeio como um
todo, a lógica se mantém: 2021 apresentou alta em relação
a 2020, mas ainda não levou o segmento aos números pré-pandemia de 2019. Colocando em números, o segmento
vendeu aproximadamente 4 milhões a menos de pneus
em 2021 se comparado com 2019 – queda de 12%.

PNEUS DE MOTO
3,4

-4
%

%

-12,1 %

10,8 %

8,8

%

As vendas de pneus de moto para o segmento de reposição
apresentaram sucessivas quedas nos últimos 3 anos, saindo
de 9,8 milhões de unidades em 2019 para 9,67 milhões de

-0,3 %
-1,4 %
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10,6 %

REPOSIÇÃO – Para 2021, as vendas de pneus de passeio
para reposição cresceram 10,8% em relação ao ano anterior, mostrando uma forte retomada. Contudo, quando
comparado com 2019, o segmento apresentou uma queda
de 4%, vendendo quase 1 milhão a menos de unidades

“Em 2021, as vendas totais de pneus no Brasil fecharam
em 56,7 milhões de unidades, bastante aquém dos anos
de 2017, 2018 e 2019 quando foram vendidos, em média, 59,3 milhões de pneus. Essa baixa pode ser entendida considerando as vendas de pneus de passeio para as
montadoras, que em 2019 foram de 10,6 milhões e, em
2021, ficaram em 7,5 milhões. Considerando um histórico mais longo, todo o esforço feito pelo setor em 2021 fez
com que as vendas retornassem apenas aos números de
2016, o qual registrou 56 milhões de unidades vendidas”,
analisa Klaus Curt Müller, presidente executivo da ANIP

-29,6 %

8,7 %

comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br
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unidades em 2021, sendo a maior queda registrada de 2019
para 2020 (1,2%). Tal comportamento sugere que o segmento já vinha esfriando antes dos impactos gerados pela
pandemia e que a recuperação ainda não mostrou força em
2021.

-0,3 %
-1,4 %
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80 anos de confiança
em reparos de pneus

SERVIÇOS

BALANÇA COMERCIAL
A balança comercial do setor de pneumáticos acumulou déficit de US$ 75.346.334 em 2021, sendo um resultado bastante inferior ao de 2020, que fechou com
superávit de US$ 170.132.510, e ao de 2019, quando o
superávit foi de US$ 151.425.806.

“Apesar de apresentar alta em relação a 2020,
vendas totais de pneus fecham 4,5% abaixo
dos números pré-pandemia. Todo o esforço
feito pelo setor em 2021 fez com que as vendas
retornassem apenas aos números de 2016”

“O ano de 2021, apesar de menos conturbado que
2020, ainda trouxe grandes desafios para a economia
brasileira e para a indústria como um todo, e para o
setor de pneus não foi diferente. Oscilações e descompassos na demanda, interferências governamentais no
desenho do mercado, gargalos na logística e ambiente
econômico incerto com inflação e de taxas de juros em
alta foram os principais fatores para a não retomada
do setor aos números pré-pandemia”, completou o presidente da ANIP.

14,3 %

20,9 %

68,6 %

44,7 %

-7,1 %

0,6

26,3 %

32,4 %

REDUÇÃO DE - US$ 226.772.140

REDUÇÃO DE -7.457.465

REDUÇÃO DE - US$ 245.478.844

REDUÇÃO DE -9.772.841

SERVIÇOS
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CONEXÃO

CONEXÃO

VIDA NOVA AOS
PNEUS INSERVÍVEIS
BORRACHEIRO DE BELO HORIZONTE UTILIZA PNEUS USADOS PARA
DEIXAR A CIDADE MAIS BONITA E MAIS VERDE
Há 23 anos, André Luiz Silva é um borracheiro popular na região do bairro Camargos, em Belo Horizonte.
Não apenas por exercer com muito amor a profissão,
mas, principalmente, por dar novas utilidades aos
pneus inservíveis. Amante do meio ambiente, André
evita que esses pneus sejam descartados em lixões,
aterros, rios e beiras de estrada, ao passo em que contribui para manter a região onde mora e trabalha mais
bonita, verde e atrativa. Os pneus são pintados e usados para cercar e proteger as árvores que ele mesmo
faz questão de plantar periodicamente. “Especialmente em tempos de pandemia, devemos ser imensamente
gratos às arvores, que liberam o oxigênio do qual tanto
necessitamos”, disse.

Quando tive meu filho, tive ainda mais certeza disso. Vi
nele a oportunidade de deixar uma pessoa melhor para
o futuro. Nós dois temos um pacto. Todos os anos, no
dia do aniversário dele, plantamos duas árvores: uma em
agradecimento a Deus pela vida dele e outra em agradecimento por estarmos respirando. Enquanto vivermos,
juntos ou separados, iremos plantar duas árvores por ano.

Confira a entrevista!

Todos os pneus inservíveis, ou seja, que não tem mais
nenhuma utilidade, eu uso para cercar as árvores, jardins
e praças. Assim, é possível proteger as árvores, deixando
esses espaços verdes ainda mais bonitos e atrativos.

1- Conte um pouco da sua trajetória no setor.
Há 23 anos, mantenho uma borracharia no bairro Camargos, em Belo Horizonte, lugar onde nasci e fui criado. Há algumas décadas, a nossa região era muito bonita,
bem cuidada, com muito espaço verde e ar puro, mas o
crescimento da cidade mudou totalmente o nosso bairro.
2- E como surgiu a ideia de plantar árvores?
Costumo dizer que tomei as dores da natureza quando
decidi plantar árvores. Sempre deixava uma mensagem
para as pessoas sobre a importância de fazermos a nossa parte. Aos poucos, os moradores compraram a minha
ideia e começaram a me ajudar.
Eu acredito que se fizermos algo de bom, de útil, as pessoas ao nosso redor serão impactadas positivamente e
irão contribuir para mudar a sociedade para melhor.
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Arquivo pessoal

Com a pandemia, a gratidão por respirarmos bem é ainda maior. As árvores são fundamentais nisso, pois liberam o oxigênio do qual tanto necessitamos.
3 - E de que forma os pneus inservíveis são usados neste
projeto?

Felizmente, muitos dos meus clientes se sentiram inspirados e decidiram fazer o mesmo, especialmente os que
têm sítio. Então eu sempre cedo alguns pneus inservíveis
para que eles deem continuidade a esse trabalho.
Também faço artesanato com pneus inservíveis, dando a
eles outra serventia por meio da arte. Além de caminhas
para cachorros, que doo aos meus clientes.
4- De que forma você ajuda jovens que, assim como
você, tem o desejo de exercer a profissão de borracheiro?
Ao longo desses anos de trabalho, sempre contei com um
ou dois auxiliares ajudando durante meio expediente.
Dei oportunidade de trabalho para muita gente. E sempre que contratava um auxiliar, logo apareciam mães que

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

Eu acredito que se fizermos algo
de bom, de útil, as pessoas ao
nosso redor serão impactadas
positivamente e irão contribuir para
mudar a sociedade para melhor"
tinham filhos da mesma idade me pedindo uma vaga.
Sempre tentei ajudar, mas sendo proprietário de um pequeno negócio, não consigo fazer tudo o que tenho vontade.
Percebo que não há, no mercado, bons cursos profissionalizantes para quem está começando neste segmento, de
borracharia. Então, um dos meus sonhos é ofertar esse
tipo de curso, ajudando quem está começando e passando um pouco de tudo o que aprendi ao longo desses anos.
5- Quais os principais desafios enfrentados pelos proprietários de borracharias?

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

É difícil encontrar mão de obra especializada e qualificada, quem saiba executar o serviço, e isso acontece justamente em função dessa carência na oferta de cursos
profissionalizantes.
6- E quais as principais vantagens da profissão?
Na minha opinião, é a oportunidade de conhecer tanta
gente e fazer tantas amizades. Sendo borracheiro você
conhece toda a sociedade, do pequeno ao maior. Sou
muito feliz fazendo o que eu faço e incentivo o meu filho a seguir o mesmo caminho, se for da vontade dele,
é claro.
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METAVERSO:

NOVOS DESAFIOS PARA
MARCAS E ORGANIZAÇÕES

O termo metaverso ganhou destaque nos últimos tempos e até parece mais uma moda, mas, pelo o que tudo
indica, não é. Toda nova tecnologia ou comportamento surge a partir de uma pressão que rompe com velhos
paradigmas. Faz parte do cotidiano dos mais jovens a superexposição nas redes sociais com selfies, stories, vídeos
curtos do Tik Tok e Reels.
Esse mundo ideal construído passa a retratar, de certa
forma, a nossa realidade. Além disso, a pandemia incluiu
o ambiente digital como espaço de trabalho e estudo de
milhões de pessoas ao redor do mundo. Tivemos que nos
digitalizar ao máximo em tempos de pandemia. Somado
a isso, está chegando a tecnologia 5G, que deixará a internet 100 vezes mais rápida e preparada para ambientes
virtuais como o metaverso.
O crescimento do metaverso tem atraído também, é claro, as empresas que já começam a olhar para esse movimento com interesses comerciais. Espaço de interação,
oriundo dos jogos digitais, o metaverso vai permitir a
construção de avatares com um grau de realismo e verossimilhança jamais vistos antes. Empresas com a Unreal
Engine já desenvolvem esse tipo de aparência para o metaverso. Quanto mais nos reconhecemos, mais a facilidade de adoção dessa tecnologia.
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isso, o 5G é preponderante nessa nova dinâmica. Não há
limitações no que podemos construir nesse espaço e a
criatividade será o ponto chave.
Segundo pesquisa da MMA Culture Group, o metaverso será uma realidade paralela que existirá em tempo
real. O desafio ainda está na falta de interoperabilidade
do sistema. Os avatares precisam trafegar por diversos
mundos, utilizando desde dispositivos de realidade mista e estendida (VR/AR), até smartphones, tablets e tecnologias vestíveis.

OPORTUNIDADE REAL PARA AS MARCAS

A história dos mundos virtuais não é nova. Em 2003,
surgiu o Second Life, mas algumas teorias explicam a decadência dessa plataforma. Eu atribuo ao timing. Não era
o momento para acontecer o boom, porque a sociedade
digital não estava preparada como agora. Hoje, a plataforma está reconfigurada e vem crescendo novamente.

Esqueça as propagandas estáticas que aparecem nos jogos, nos filmes e nas prateleiras dos supermercados. No
metaverso, estaremos vestindo, consumindo as marcas
e não apenas sendo expostos a elas. Os mundos virtuais
compartilhados combinam perfeitamente a mecânica
dos jogos, eventos interativos massivos e ao vivo, além
da venda de bens digitais negociados a partir de NFTs.

A tecnologia não é o único fator preponderante para
adoção por parte dos usuários. Há também uma questão
cultural e de reconhecimento social. No Second Life, os
avatares não representavam nossas características, nem
as que gostaríamos de ter. Além disso, os ambientes não
permitiam uma interação tão profunda. Sem essa representatividade, liberdade de criação e semelhança com o
mundo real, a permanência no ambiente não era suficientemente atraente - nem para as pessoas nem para as
marcas.

Esse comércio virtual apresenta o novo campo de batalha para conquistar a atenção e o bolso do consumidor.
Isso pode explicar a rápida adoção das grandes empresas
que já fazem negócios no metaverso, como Adidas, Nike,
Gucci, O Boticário, entre outras. As lojas serão espaços
de interação e de convívio e você poderá comprar produtos para consumo próprio – no mundo real, ou para o
seu avatar. O interesse das empresas está não apenas no
pioneirismo, mas também no ganho rápido de aprendizagem propiciado por essa nova dinâmica digital.

No metaverso, a velocidade no tráfego de dados precisa
suportar melhor as interações, a qualidade gráfica e a visita em tempo real aos mundos virtuais construídos. Por

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
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COMPETÊNCIAS

ESSENCIAIS PARA OS LÍDERES
SEJA QUAL FOR A SUA ÁREA, SE VOCÊ QUISER SE DESTACAR COMO LÍDER, VAI
PRECISAR DESENVOLVER ALGUMAS COMPETÊNCIAS DE LIDERANÇA QUE AS
EMPRESAS MAIS PROCURAM.

O QUE SÃO COMPETÊNCIAS DE LIDERANÇA?
Competências de liderança são habilidades que tornam
um profissional mais preparado para gerenciar pessoas.
Normalmente, esse profissional ocupa (ou vai ocupar) um
cargo de liderança, isto é, ele vai ser coordenador, gerente,
diretor etc, e ter pessoas ou equipes abaixo de si na hierarquia da empresa.

Os dois termos, no entanto, não têm o mesmo significado.
Um chefe é, de fato, alguém que ocupa um cargo de chefia e
é responsável por outras pessoas dentro da empresa.

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE LÍDER E CHEFE?

Um líder, no entanto, não necessariamente é alguém que
tem cargo de chefia. Independentemente do seu cargo, o
líder consegue motivar e conduzir equipe e colegas para
atender às necessidades da empresa. É aquela pessoa que,
quando fala, todos ouvem, que é referência em determinados assuntos e que conquista a confiança de todos.

Muitas vezes as expressões “líder” e “chefe” são usadas
como sinônimo nas empresas para falar de alguém que
tem cargo de chefia. Um gerente financeiro, por exemplo,
é quem gerencia ou “lidera” as pessoas que fazem parte da
área financeira da empresa.

Competências de liderança mais valorizadas pelas empresas
O The Balance fez um levantamento para identificar quais
são as competências de liderança que as empresas mais valorizam. Entre elas, destacam-se comunicação, responsabilidade, comprometimento e flexibilidade.

CONFIRA A SEGUIR O RESULTADO DO LEVANTAMENTO E SAIBA COMO DESENVOLVER
CADA COMPETÊNCIA IDENTIFICADA.
1. COMUNICAÇÃO

2. MOTIVAÇÃO

Como líder, você precisa se expressar clara e sucintamente
para explicar à equipe desde os principais objetivos organizacionais até as tarefas específicas que cada um tem de realizar.

Líderes precisam inspirar os funcionários a trabalhar cada
vez melhor. Apenas pagar um salário justo pelos seus esforços não é o suficiente (ainda que seja extremamente importante).

É preciso se comunicar bem de todas as formas, em conversas individuais, reuniões departamentais, pessoalmente, por
e-mail, telefone ou redes sociais.
É preciso lembrar que grande parte dessa competência envolver saber ouvir – muitas vezes mais do que falar.
É preciso estabelecer um fluxo de comunicação com a equipe,
seja trabalhando de portas abertas ou conversando regularmente com todos.
14
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Há várias formas de deixar sua equipe mais motivada. Uma
delas é recompensar esforços extras, com benefícios ou
elogios, por exemplo. Outra é dar mais responsabilidade a
quem se destaca em suas funções.
Seu papel, como líder, é descobrir o que motiva mais seus
funcionários e investir nisso para que eles trabalhem com
mais produtividade e paixão.
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3. DELEGAÇÃO
Líderes que centralizam todas as tarefas tendem a ter muita
dificuldade para entregar o que deve ser entregue.
A recomendação é identificar o ponto forte de cada pessoa
da equipe e atribuir deveres individuais.
Ao delegar a execução de tarefas, o líder pode se concentrar
em outras atividades importantes.

4. POSITIVIDADE
Uma atitude positiva pode desenvolver sua carreira dentro
da empresa. Você deve ser capaz de rir de si mesmo quando ocorre alguma coisa diferente do planejado. Essa atitude
simples ajuda a criar um ambiente de trabalho leve e saudável, inclusive em períodos conturbados e estressantes.
Outras atitudes simples, como perguntar aos funcionários
quais seus planos para as férias, também ajudam a melhorar o clima do escritório e elevar o moral dos membros da
equipe.
Um ambiente agradável aumenta a produtividade e a disposição das pessoas para o trabalho.

5. CONFIABILIDADE
Os funcionários precisam se sentir à vontade para levar
problemas e preocupações ao chefe. Por isso, é muito importante que um líder demonstre integridade. As pessoas só
confiam em quem respeitam. Um chefe honesto incentiva a
honestidade da equipe.

MATÉRIA DE CAPA

“Independentemente do seu cargo, o líder
consegue motivar e conduzir equipe e
colegas para atender às necessidades da
empresa. É aquela pessoa que, quando fala,
todos ouvem”

Quando o assunto é gestão de
Recapadoras, nós somos autoridade:

8. RESPONSABILIDADE
O líder é responsável por todo sucesso e também por todas
as falhas do seu time. Portanto, você deve estar disposto a
aceitar a culpa quando algo não vai bem.
Se seus funcionários o virem apontando dedos e culpando
outras pessoas, eles perderão o respeito por você.

JUNSOFT! LÍDER EM SOFTWARE
PARA REFORMA DE PNEUS!

A dica é aceitar erros e falhas e, em seguida, buscar soluções
para promover melhorias.

9. COMPROMETIMENTO
É muito importante para um líder seguir em frente com o
que foi combinado com a equipe. Se você prometer uma
festa de comemoração por algum objetivo alcançado, deve
cumprir a promessa. Você não pode esperar comprometimento da equipe com seu trabalho e suas funções se não
der o exemplo.

10. FLEXIBILIDADE

6. CRIATIVIDADE

Imprevistos sempre acontecem no trabalho. Para ser o líder
que as empresas procuram, você deve aceitar as mudanças
e lidar bem com elas, sempre buscando soluções criativas
para resolver os problemas.

Como líder, você tem de tomar decisões que nem sempre
têm uma resposta clara – ou certa. É preciso, como se diz,
“pensar fora da caixa”. É preciso ser criativo para buscar soluções não convencionais. Essa, aliás, é mais uma atitude
que inspira os funcionários.

Além disso, você precisa estar aberto para ouvir sugestões
e feedbacks da equipe. Se alguém estiver insatisfeito com o
ambiente de trabalho, você deve estar acessível para ouvir e
disposto a promover mudanças.

"Temos certeza que hoje no Brasil a Junsoft
tem o sistema mais adequado para o ramo de
recapagem de pneus."
João Magnanti - Rodomag Pneus e Recapagem

7. FEEDBACK
Líderes precisam aproveitar as oportunidades de dar um retorno para seus funcionários em relação a sua performance.
Ao auxiliar e incentivar sua equipe a tomar suas próprias
decisões, você também se sentirá mais confiante para delegar tarefas.
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Artigo originalmente publicado em: https://www.vagas.com.
br/profissoes/10-competencias-de-lideranca-que-empresas-mais-buscam/#:~:text=Compet%C3%AAncias%20de%20
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OS SEGREDOS
DAS EMPRESAS
BEM-SUCEDIDAS

TUMISU/PIXABAY.COM

INOVAÇÃO, DINAMISMO, OLHAR ATENTO AOS
COLABORADORES E OUTROS PÚBLICOS SÃO ALGUNS
DOS ATRIBUTOS APONTADOS POR ESPECIALISTAS
COMO DETERMINANTES PARA O SUCESSO
DE QUALQUER ORGANIZAÇÃO

TAXA DE MORTALIDADE DOS MEI (de 1 a 5 anos)

Taxa de sobrevivência

MEI - Taxa de sobrevivência/mortalidade para negócios com até 5 anos completos(*)

Taxa de mortalidade

100,0%

87,4%

81,1%

12,6%

18,9%

t=0 (abertura)t

t=1 ano completo

t=2 anos completos

CNPJ criado em
2020

CNPJ criado em
2019

0,0%

CNPJ criado em
2018

29
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71,0%
26,9%

29,0%

t=3 anos completos

t=4 anos completos

t=5 anos completos

CNPJ criado em
2017

CNPJ criado em
2016

CNPJ criado em
2015

23,3%

(*) Situação do CNPJ em 23/11/2020 (Ativo/Inativo)

não por necessidade”, explica a analista da Unidade de
Inteligência Empresarial do Sebrae/MG, Bárbara Araújo
de Castro.
Para o professor, consultor e diretor da ETC Digital,
Alysson Lisboa, os dados são alarmantes e mostram o
tamanho do desafio. “É muito evidente a dificuldade das
empresas em perceber as mudanças do seu próprio mercado. Com isso, acabam sendo engolidas por novos players mais ágeis e dinâmicos, capazes de acompanhar as
tendências e mudanças.” O próprio setor de transportes
vem passando por transformações significativas, que se
tornaram ainda mais intensas com a pandemia, segundo o especialista. “Estamos mais voltados hoje para uma
economia de compartilhamento que uma economia de
posse. Isso possibilita, por exemplo, a criação de novos
produtos e serviços, como o aluguel da performance. Em
vez de pagar pela manutenção dos veículos, paga-se uma
mensalidade para uma empresa que faz toda a gestão da
frota. Ou seja, o empresário precisa se preocupar apenas
com o transporte das mercadorias e não mais com a manutenção ou troca de peças e veículos”, destaca.

Dados do IBGE mostram que, das empresas que surgiram em 2008, apenas 25,3% continuavam de pé em
2018, ou seja, dez anos depois. De acordo com a pesquisa Sobrevivência de Empresas 2020, disponibilizado
pelo Sebrae Nacional, as maiores taxas de mortalidade
são observadas nas empresas com até 5 anos completos de atividade. Os microempreendedores individuais
(MEI) têm a maior taxa de mortalidade entre os pequenos negócios: 29% fecham após cinco anos de atividade.
Já a taxa de mortalidade das empresas de pequeno porte
(EPP) no primeiro ano de vida é de 3,6%. Considerando
empresas com até cinco anos completos de atividade,
essa taxa sobe para 17%. “De modo geral, quanto maior
o porte da empresa, maior a sobrevivência do negócio,
uma vez que o empresário tem um preparo maior e,
muitas vezes, opta por empreender por oportunidade e

18

73,1%

%

dos pequenos negócios
fecham após 5 anos
de atividade

O mundo mudou. O jeito de fazer negócio mudou. O
comportamento dos consumidores mudou. As relações de consumo mudaram. Apesar disso, muitas são
as empresas que insistem em viver presas ao passado,
apostando em mecanismos, estratégias e processos que
se mostravam eficazes há décadas. Para os especialistas,
a opinião é unânime: terão sucesso empresários que,
entre outros fatores, compreenderem a importância de
evoluir junto ao mercado, mantendo-se atentos ao novo
perfil dos consumidores e às estratégias dos concorrentes e das empresas prósperas.

76,7%

De acordo com a Confederação Nacional de Transportes (CNT), nem todas as transformações motivadas pela
pandemia podem ser consideradas negativas. Algumas
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TAXA DE MORTALIDADE DAS ME (DE 1 A 5 ANOS)

Taxa de sobrevivência

ME - Taxa de sobrevivência/mortalidade para negócios com até 5 anos completos(*)

Taxa de mortalidade

100,0%

95,4 %

CNPJ criado em
2019

85,4%

81,5%

t=3 anos completos
CNPJ criado em
2017

CNPJ criado em
2018
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78,4%
21,6%

18,5%

14,6 %

10,0%

4,6%

0,0%
CNPJ criado em
2020

90,0%

t=4 anos completos
CNPJ criado em
2016

t=5 anos completos
CNPJ criado em
2015

17

,6%

Taxa de mortalidade

CNPJ criado em
2020

Serviços

SIUP

Construção

Agropecuária
27,2

23,4

8,9

16,5 17,5

21,6 20,8 21,2

7,2

27,3 26,6

25,1 24,3 24,1

26,0
22,4
18,0

16,4

14,1

11,2

30,2

20,5

17,4
13,8

Extrativa

14,3

12,2

9,2
6,0

t=2 anos completos
CNPJ criado em 2018

t=3 anos completos
CNPJ criado em 2017

t=4 anos completos
CNPJ criado em 2016

t=5 anos completos
CNPJ criado em 2015

(menor taxa)

EPP - Taxa de sobrevivência/mortalidade para negócios com até 5 anos completos(*)

92,2%

88,6%

85,5%

Nota: Função de sobrevivência (TS=TF-

-paramétrico de Kaplan-Meier agregados anualmente. TS=tempo de sobrevivência,
to,e letricidade, água, etc.

83,0%

3,6%

7,8%

11,4 %

14,5%

17,0%

CNPJ criado em
2019

CNPJ criado em
2018

t=3 anos completos
CNPJ criado em
2017

t=4 anos completos
CNPJ criado em
2016

t=5 anos completos
CNPJ criado em
2015

0,0%

Ind. Transformação

t=1 ano completo
CNPJ criado em 2019

Taxa de sobrevivência

96,4 %

Comércio

2,8

TAXA DE MORTALIDADE DAS EPP (DE 1 A 5 ANOS)
100,0%

BRASIL - Taxa de mortalidade das empresas por setor de atividade (EM %)

11,9 11,2
10,6 11,7

das EPP fecham após
5 anos de atividade

(taxa intermediária)

TAXA DE MORTALIDADE POR SETOR (DE 1 A 5 ANOS)

18,6 17,3

%

das ME fecham após
5 anos de atividade

delas vieram para responNa avaliação do presidente
“É muito evidente a dificuldade das
der às demandas do conda CNT, Vander Costa, a
empresas em perceber as mudanças do
texto de crise e garantir a
velocidade dessas transforsobrevivência do setor no
seu próprio mercado. Com isso, acabam mações foi acelerada nos
cenário pós-covid-19. Em
últimos dois anos, mas, em
sendo engolidas por novos players
função do aumento do nútempos normais, o ritmo
mais ágeis e dinâmicos, capazes de
mero de compras online, as
com que as exigências do
acompanhar as tendências e mudanças” mercado estão se alterando
empresas de logística passaram a operar em ritmo
está cada vez mais intenso.
acelerado, comparável ao
“Este é o momento para
de períodos como a Black Friday. Nessa linha, para miaproveitarmos aquilo que foi positivo e garantir que esse
nimizar o impacto do aumento da demanda no tempo de
‘novo normal’ seja marcado por um sistema de transporte
entrega, algumas empresas incrementaram sua quantidade qualidade, eficiente e adequado às realidades locais e
de de entregadores, e houve uma ampliação da corrida
por uma logística ágil e confiável. Tudo isso se reflete em
pela chamada last mile – que, em uma cadeia logística, é
ganhos para a economia e, consequentemente, para a soquando a mercadoria chega ao consumidor final.
ciedade.”

(*) Situação do CNPJ em 23/11/2020 (Ativo/Inativo)
Nota: Função de sobrevivência (TS=TFTF=data de baixa do CNPJ e TI=data de criação do CNPJ.
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MOTIVOS DA MORTALIDADE DAS EMPRESAS
Alysson acredita que são vários os fatores que levam
uma empresa ao fracasso, entre os quais ele destaca a
gestão de pessoas. “O aumento do turnover, ou seja, a
alta rotatividade de funcionários, pode desgastar a relação da marca com os clientes e ainda impactar no clima
organizacional.” Ele defende a ideia de que, para fortalecer os negócios, é preciso olhar a gestão de pessoas
de perto. “A qualidade do atendimento está diretamente
relacionada a quanto o funcionário se sente pertencente
e envolvido com a empresa.”

EXPERIÊNCIA OU CONHECIMENTO NO RAMO
(apenas respostas “sim”)

73%

“No Brasil as empresas fecham em
seu primeiro ano por não fazerem
inicialmente um planejamento
estratégico, definindo suas metas,
público-alvo, estratégias de marketing
que serão usadas para atrair seus clientes”

A proporção de quem
“tinha experiência ou
conhecimento no ramo” é maior
nas empresas em atividade

26% 25%

16%

março/abril 2022

Desejava ter o próprio
negócio

Empresa FECHADA

17%
10%

8% 8%

Exigência dos
Para melhorar de vida Estava desempregado(a)
clientes/fornecedores (aumentar a renda)
e não arrumava
emprego

Sócio da DMP Consultoria Empresarial, Diego Pimenta
acredita que abrir uma empresa é simples e rápido, porém,
mantê-la é uma tarefa árdua. “No Brasil as empresas fecham
em seu primeiro ano por não fazerem inicialmente um planejamento estratégico, definindo suas metas, público-alvo,
estratégias de marketing que serão usadas para atrair seus
clientes etc. Um bom sistema de gestão financeira é essencial
para auxiliar o empresário a precisar se está tendo lucro ou
prejuízo. Sem dúvidas, o maior motivo de fechamento das
empresas ainda é a ausência de um bom planejamento.”

Outra percepção do especialista é de que as empresas bem-sucedidas têm o cliente como ponto central do negócio.
Buscam resolver seus problemas e fornecer um atendimento
exemplar. “Além disso, essas empresas entendem que inovar
é oferecer, cada vez mais, novidades e novos produtos e ser-

surveycaldeiras.com.br
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Empresa em atividade

20%

Empresa
FECHADA

O(A) Sr.(a) tinha
experiência anterior ou
conhecimentos neste
ramo de negócio da
empresa?
PNEUS&CIA

PRINCIPAL MOTIVO PARA ABRIR A EMPRESA
(várias opções de resposta)

Compartilhando dessa opinião, Lisboa lembra que mesmo o
hábito mais simples, como fazer uma planilha eficiente de despesas e prever investimentos ou possíveis problemas, ainda é
raro entre as empresas de pequeno porte. “Poucos empresários
sabem qual a verba necessária para o marketing e quanto custa
atrair um novo cliente. Os empresários ainda usam muito o ‘feeling’, apostando no sucesso conquistado no passado”, destaca.
br.freepik.com
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28%

oportunidade de
negócios

67%

Empresa em
ATIVIDADE

37%

4% 3%
Outro

viços aos clientes. Além da troca de pneus ou alinhamento
e balanceamento, o que mais o cliente pode estar querendo
quando visita uma revenda de pneus? É preciso pesquisar
sempre e perguntar aos clientes o que pode ser feito para que
os serviços e produtos sejam cada vez mais satisfatórios. Penso que o futuro próximo é um mix amplo de soluções, além
da comodidade e praticidade”, pontua.
Se por um lado a má gestão é responsável por grande parte da
mortalidade das empresas, por outro, o cenário de instabilidade econômica imposto pela Covid tem a sua contribuição
nos números. A pesquisa “Sobrevivência das Empresas 2020”,
realizada pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas), confirmou o impacto que a pandemia de covid-19 teve no fechamento de negócios. De acordo
com o levantamento, 41% dos empresários com até 5 anos
de atividade que fecharam as portas em 2020 apontaram a
crise sanitária como maior responsável pelo insucesso. Nesse
contexto, 22% dos empreendedores destacaram que a falta
de capital de giro foi o principal fator responsável pelo fim
do negócio. “Os pequenos negócios, principalmente aqueles cuja atividade não é considerada essencial, sentiram de
forma intensa os impactos da crise causada pela pandemia”,
pontou a analista Bárbara de Castro.

MATÉRIA DE CAPA

MATÉRIA DE CAPA

ACESSO AO CRÉDITO
Ao longo de todo o ano passado, o Sebrae acompanhou de
perto a evolução do cenário do crédito no país. Em abril,
um levantamento feito pela instituição identificou que
apenas 11% das empresas que buscaram o crédito tiveram seu pedido aprovado. Com a adoção de um conjunto de medidas pelo governo federal, com destaque para
a criação do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), o acesso
dos pequenos negócios a empréstimos evoluiu de forma
significativa. Na pesquisa mais recente feita pelo Sebrae,
o percentual de sucesso nos pedidos de empréstimo havia
saltado para 39%.
Em artigo publicado no Portal 360, o presidente do Sebrae, Carlos Melles, disse que “a concessão de crédito
continua concentrada nas empresas de maior porte e nos
empreendedores que já têm um relacionamento bancário, uma realidade que, na grande maioria das vezes, não
é observada principalmente entre as MPE (micros e pe-

“É importante que o empresário capacite-se e
esteja disposto a aprender novas competências
e habilidades. Investir em conhecimento é
fundamental. Além disso, aprender com os
erros também é algo relevante”
quenas empresas). Desse modo, de acordo com os dados
oficiais, a cada R$ 5 emprestados às empresas, apenas R$
1 foi concedido aos pequenos negócios no ano passado”.
Melles ressaltou que, em relação à capacitação para ajudar
os empreendedores nessa missão, o Sebrae, desde o início
da pandemia, ampliou a oferta de capacitações e consultoria, bem como disponibilizou um cardápio com mais
de 130 cursos online e gratuitos que podem ser feitos por
meio do portal da instituição, permitindo que qualquer
pessoa, mesmo quem ainda não tem um negócio possa se
qualificar. “O resultado dessa iniciativa foi um recorde de
2,5 milhões de matrículas em 2020”, destacou.

TENTOU PEDIR EMPRÉSTIMO BANCÁRIO? CONSEGUIU?

Entre as empresas FECHADAS, foi menor a
proporção dos que tentaram empréstimo e
foi menor a proporção dos que conseguiram

ACESSO A CRÉDITO

30%

30%
14%

Tentou empréstimo
Conseguiu

Geral

25%
15%

Tentou empréstimo

Empresa em atividade
Empresa NÃO está em atividade

7%

Conseguiu

DICAS PARA OS EMPREENDEDORES
Segundo Bárbara de Castro, há uma gama de boas práticas e ações que devem ser implementadas pelas empresas, para que elas possam se manter competitivas. “É
importante que o empresário capacite-se e esteja disposto a aprender novas competências e habilidades. Investir
em conhecimento é fundamental. Além disso, aprender
com os erros também é algo relevante. Outra dica é saber usar as ferramentas de gestão, tão importantes para
auxiliar no dia a dia do negócio. Estudar o mercado no
qual vai entrar ou onde se está atuando também é um
ponto muito importante. Conhecer o seu cliente é tão
ou mais importante do que conhecer o seu produto,
portanto, esteja pronto para monitorar suas necessidades e expectativas, para que possa identificar como a
sua empresa pode atendê-las”, destacou. Ainda segundo Bárbara, definir planos e metas e inovar, observando
as tendências de mercado, boas práticas e analisando o
perfil do cliente para oferecer produtos ou serviços di-

M&C

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

Alysson concorda que as empresas bem-sucedidas reúnem importantes características em comum: “ajustam-se facilmente às mudanças do mercado, adaptando-se
aos desafios; inspiram pessoas, despertando a admiração dos stakeholders, como colaboradores, clientes e até
concorrentes; possuem cultura e valores fortes e bem
definidos; investem no desenvolvimento dos profissionais e estão em constante melhoria”, completa Lisboa.

O especialista relembra que pneus e seus acessórios são
produtos que ajudam o cliente a atingir seus objetivos,
como fazer uma viagem em família, transportar produtos de forma segura, entre outros aspectos. “Vender ou
reformar pneus é um caminho para que o cliente chegue
ao seu objetivo final. Então essa relação precisa ser cada
vez mais transparente e com poucos impactos negativos
na transação. Resolva a vida do cliente e deixe ele sempre satisfeito”, destaca.

Além disso, clientes buscam agilidade e simplicidade.
“É possível reduzir o tempo entre a chegada do veículo e
reparo ou a compra dos produtos? Quanto mais flexível
for sua relação com os clientes, maior será o volume de
vendas e clientes na sua empresa. Permita experimentar
novos produtos, processos e serviços. Assim, vai conseguir avançar e entregar cada vez mais valor aos seus
clientes”, ressalta.

DESTINAÇÃO ADEQUADA DE PNEUS INSERVÍVEIS

Por último, Bárbara ressalta que investir em um negócio exige disciplina e determinação. “Há muitas pessoas
com boas ideias, mas é preciso ter coragem e foco para
colocá-las em prática. Além disso, não ter medo de errar e aprender com os erros é uma das características de
empreendedores de sucesso.”

COMO SE DIFERENCIAR NO SETOR DE PNEUS

Para ele, clientes nem sempre procuram preço, e sim
confiança no trabalho e certeza de um serviço realmente bem-feito. “Por isso a importância de os empresários
serem assertivos na linguagem, falando de forma clara
a fim de tirar todas as dúvidas e incertezas dos clientes.
Os clientes satisfeitos são o melhor marketing que você
pode ter.”

Comércio de insumos de borrachas

ferenciados, são outras dicas relevantes. “Inovação implica não só investir em tecnologia, mas buscar soluções
que tornem a sua empresa mais eficiente e sustentável”,
pontuou.

Para o empresário e presidente do Sindipneus, Paulo Bitarães, as empresas do setor poderiam estar apresentando melhores resultados se trabalhassem conjuntamente,
pautadas na união. “Sempre digo que aquele empresário que pensa no seu próprio negócio, sem considerar a
concorrência e o mercado como um todo, está fadado ao
desaparecimento. Empresas só crescem em um ambiente próspero, que viabiliza esse desenvolvimento”. Para
ele, são muitos os desafios impostos aos empresários,
especialmente de reforma de pneus, mas é preciso persistência e confiança para driblar os percalços.

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

PNEUS E FROTAS
WILFRIED POHNKE POR PIXABAY

PNEU FUROU? ENTENDA
COMO FUNCIONAM OS
REPAROS!

O processo mais antigo (mas ainda em
uso) é a aplicação do conserto a quente,
que requer a vulcanização. No mais atual
a aplicação é feita a frio, na chamada vulcanização química.

“Se aplicar o macarrão da
forma como foi projetado, ou
seja, um reparo emergencial,
assim que possível pare em um
borracheiro, desmonte o pneu de
roda e aplique sobre o local da
perfuração um reparo interno”

No processo a quente utiliza-se cola preta e um pedaço de borracha “crua”, ainda não vulcanizada. Aplicados na parte
interna do pneu, precisam de calor aplicado na região e por um determinado
tempo para vulcanizar e aderir ao liner,
que é a camada interna que faz as vezes de câmara de ar nos pneus
sem câmara, ou diretamente sobre a câmara, se for o caso.
O ponto negativo está no fato de aquecer uma região maior que aquela coberta pelo reparo, o que provoca um envelhecimento precoce na
área e, no caso das câmaras de ar, uma deformação caracterizada por
dilatação, com aumento do diâmetro, o que pode ser facilmente visto
se for inflada fora do pneu.
Essa dilatação pode causar uma dobra que, em certo momento, acaba sendo “mastigada” e se rompendo, podendo até causar o estouro
do pneu pelo violento deslocamento de ar.
No processo a frio, utiliza-se cola branca para aderir o reparo ao pneu
ou à câmara de ar, evitando os problemas acima descritos. Melhor
assim, mas é preciso atenção ao reparo a ser aplicado.

Em dezembro, de férias com a família, um pneu do nosso carro furou
justamente no dia da viagem de volta. Um furo pequeno que baixou
um pouco o pneu, mas não o suficiente para obrigar a troca imediata
pelo estepe. E por já estar com o carro carregado, ainda bem que deu
para chegar até o borracheiro e fazer o conserto antes de ir para a
estrada.
E é aí que, para quem não conhece os detalhes, começam os problemas.
O primeiro erro está naqueles borracheiros que só consertam furos
de prego usando o famigerado “macarrão”. É preciso esclarecer que o
conserto em si não está errado, o erro está em achar que basta colocar
o “macarrão” no furo e se pode esquecer o assunto. De maneira análoga, há quem diga que esse tipo de conserto estraga o pneu. Ambos
estão enganados.
Vamos entender como esse produto funciona. A característica que
geralmente é considerada como vantajosa reside no pouco tempo
parado para consertar, por não ser necessário desmontar o pneu da
roda. Basta erguer o veículo e girar o pneu para encontrar o local
da perfuração, remover o objeto perfurante (em geral, um prego) e
aplicar o reparo de fora para dentro do pneu, o que é feito em tempo
26
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menor que o reparo interno que, além da desmontagem, requer mais
trabalho e, consequentemente, demanda mais tempo.
Para aplicar o “macarrão” utiliza-se uma ferramenta semelhante a
um saca-rolhas, com uma haste cuja superfície é estriada, que é introduzido no furo e girado de um lado para outro. Isso se faz necessário
para arredondar as extremidades dos arames que constituem a estrutura da carcaça, evitando que tais elementos cortem o “macarrão” no
movimento de flexão/deflexão do pneu ao rodar.
Quem não conhece a razão, alega que o furo é aumentado pela introdução da ferramenta no furo e condena o seu uso, ao mesmo tempo
que ignora o fato de que o macarrão exerce uma função que o reparo
interno não tem: a de vedar o furo até a superfície da banda de rodagem, impedindo a entrada de água de fora para o interior da carcaça.
Contudo, esse reparo não é definitivo. Com o tempo, poderá haver
infiltração de ar pelas camadas da estrutura da carcaça, já que a borracha é porosa.

Existe um reparo específico para câmaras de ar cuja característica é
ter a mesma elasticidade da borracha da câmara. E há outro, próprio
para pneus sem câmara que possui internamente uma camada de
reforço, cuja função é restaurar a resistência do pneu na área em que
foi perfurado.
Costuma haver uma diferença entre um e outro, seja pela cor das
bordas ou pelo formato, para distinguir o reparo para pneus do reparo para câmaras.
O reparo aplicado na parte interna do pneu veda o furo, impedin-

do a saída de ar ou mesmo que o ar da
calibragem se infiltre nas camadas da
carcaça. Mas o furo, propriamente dito,
continua existindo e dependendo de seu
tamanho pode haver a entrada de água
na carcaça, de fora para dentro. Assim,
o melhor resultado será obtido com a
combinação dos dois tipos de consertos:
o reparo interno impedindo a saída de
ar e o macarrão, impedindo a entrada
de água.

Se aplicar o macarrão da forma como foi projetado, ou seja, um
reparo emergencial, assim que possível pare em um borracheiro,
desmonte o pneu de roda e aplique sobre o local da perfuração um
reparo interno, removendo apenas o material excedente do macarrão
na parte interna do pneu. Pronto, problema resolvido.
Há também um reparo chamado de combinado, que exerce essa dupla função. Aplicado de dentro para fora do pneu, é constituído de
uma base redonda que veda internamente a superfície da carcaça, e
uma haste que, puxada para fora através do furo, veda a estrutura
da carcaça impedindo a entrada de água. Após ser aplicado, a haste
é cortada deixando um ressalto de 2 ou 3 mm acima da banda de
rodagem. À medida que o pneu for rodando, o atrito com o piso irá
desgastar esse excedente, nivelando-o com a superfície da banda.
E, especificamente para câmaras de ar, há ainda um reparo específico para a região da válvula, que muitas vezes rasga ao redor do bico
durante as ações de ser colocada e retirada do pneu e, no caso da
válvula, pelo atrito com o flange do aro. Esse reparo possui um reforço interno e um orifício por onde passa a válvula. Pela presença do
reforço, evita que o problema venha a se repetir.
Como se vê, para cada situação, existe um produto específico.

Pércio Schneider
Especialista em pneus - pneus@greco.com.br

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

Por sua vez, o reparo feito internamente também tem seus macetes,
e temos duas formas (ou processos) de aplicação e dois tipos de consertos.
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DICAS PARA SER
MAIS PRODUTIVO

Procurando formas de ser mais produtivo? Isso prova que você está
buscando tornar-se melhor no que faz, seja administrando seu próprio negócio ou mesmo como funcionário.
Foi-se o tempo em que ser simplesmente “comum” era o suficiente.
Atualmente a concorrência está bastante acirrada, de forma que os
menos eficientes estão quase que fadados ao fracasso. Dessa forma,
ser mais produtivo é quase uma necessidade para sobreviver às exigências do mercado.
Para você que é empreendedor, é bom ter em mente que empreendimentos do mesmo setor que o seu, nesse momento, podem estar
procurando formas de melhorar seus produtos e ou serviços de maneira que, se você não fizer o mesmo, certamente perderá clientes e,
consequentemente, dinheiro.

Liste tarefas

Não saber exatamente o que fazer é o
principal fator de redução de desempenho. Dessa forma, faça uma lista em um
caderno, celular ou PC de tudo o que tem a
fazer durante o dia. Risque a tarefa à medida
que for cumprindo. Chegar ao final do dia e
ver a lista totalmente “riscada” dá uma ótima
sensação de dever cumprido. Siga o princípio do “Missão dada é missão cumprida” e
determine-se a fazer tudo o que planejou
fazer, isso aperfeiçoa sua personalidade
e potencializa sua produtividade.
Cumprir tarefas todo dia também
ajuda a criar o hábito de ser
produtivo.

Artigo originalmente publicado em:
https://www.portalmei.org/como-ser-mais-produtivo-5-dicas/
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Mas como ser mais produtivo?
Ao contrário do que muitos pensam, a maior parte das pessoas altamente produtivas não nasceu assim. Boa produtividade é questão
de postura, atitude e, principalmente, hábito, de forma que ser mais
produtivo depende em maior parte de sua forma de agir do que de
suas características pessoais.
Assim, quer saber como ser mais produtivo? Confira essas dicas:

2 3
1
4 5
Não exagere
na lista
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Para você que é funcionário a mesma regra é válida. Embora muitos não pensem assim, você também está colocado em um ambiente
de concorrência. Qualquer empresa valoriza bons funcionários e os
melhores, quase sempre, são os primeiros a conseguirem promoções
e/ou aumento de salário. Pense nisso, não fique parado!

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

Muitas vezes, na ânsia de nos tornarmos mais produtivos, acabamos nos
comprometendo com um número de
tarefas que dificilmente conseguiremos cumprir. Como dissemos na dica
anterior, tudo o que você planejar
fazer você deverá fazer, haja o que
houver, então, não se comprometa com tarefas que sabe que
não conseguirá cumprir.

Elimine distrações
Quando estiver em atividade, elimine
tudo que não diga respeito a seu trabalho. Redes sociais, chats, WhatsApp,
Skype e outros são exemplos de distrações que aniquilam a produtividade.
Reserve um tempo do seu dia para essas
atividades, mas não muito. Quando estiver trabalhando, comprometa-se com
o que estiver fazendo, sem qualquer
distração.

Acabe com a
procrastinação

Motive-se
e descanse

“Deixar para depois” é um grave defeito que deve ser combatido. Se quisermos
ser realmente produtivos, temos que fazer
o que tem que ser feito a todo momento,
sem adiamentos desnecessários. Como
dissemos antes, tudo é basicamente
hábito. Quem é produtivo todo dia
adquire esse hábito, contudo, quem
procrastina todo dia também o
adquire.

Mantenha sua motivação enquanto estiver trabalhando. Empregue toda sua
energia em sua atividade, isso melhora a
qualidade do seu serviço e, consequentemente, a valorização dele. Além disso,
como ser humano que é, procure descansar de tempos em tempos. Ninguém consegue ser 100% produtivo o tempo interno, portanto,
descanse quando necessário.

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

março/abril 2021
2022
setembro/outubro

PNEUS&CIA

29

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
30
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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

comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br
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.......................
Conheça mais sobre a Gebor
e nossos produtos:
C4 SII

geborcomercial

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

C 115-25 SII

IMPORTADOS

C4 - 25

C II

Engate e pino
com retenção

Conjunto
B&J Turbo

Fresas

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

CS 115-25

GIZ ECOLÓGICO

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

.......................
(31) 3328-6979 |

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

(27) 99785-6813

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

