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EDITORIAL

A reforma como indústria verde
Há tempos pleiteamos que a indústria de reforma de pneus no Brasil seja reconhecida como indústria
verde, o que já acontece em países desenvolvidos, como Japão e comunidade europeia, onde as empresas
de reforma, justamente por serem aliadas do meio ambiente, recebem incentivos para funcionar. Nada
mais justo que uma atividade que economiza recursos naturais durante o processo de produção e posterga
o descarte do pneu usado seja valorizada por sua atuação ambientalmente correta.
Em tempos em que o ESG (environmental, social, governance) tem sido cada vez mais discutido nos
fóruns mundiais, na mídia e nas organizações, com empresas sendo cobradas por investidores, parceiros
e consumidores por boas práticas relacionadas ao meio ambiente, impor ao setor de reformas taxas, leis
e regulamentos em excesso soa, no mínimo, contraditório. Há que se considerar os inúmeros e inegáveis
benefícios da atividade ao planeta, proporcionando aos empresários do setor chances reais de crescimento e desenvolvimento.
E como no dia 05 de junho comemora-se o dia Mundial do Meio Ambiente, o tema ganhou destaque na
matéria de capa desta edição, que ouviu especialistas no assunto e trouxe à tona dados e números do segmento, que anualmente movimento cerca de RS 5 bilhões no país e gera mais de 250 mil empregos diretos
e indiretos. Enquanto países desenvolvidos estimulam o uso do pneu reformado entre todos os tipos de
veículos, no Brasil lidamos com restrições que dificultam a comercialização do produto, que já se comprovou, por meio de inúmeros testes, ser tão seguro quanto o pneu novo e com rendimento quilométrico
algumas vezes até superior.
É fato que os consumidores estão cada vez mais atentos às posturas das companhias, substituindo marcas
sem nenhum compromisso social e ambiental por outras mais conscientes de seu papel enquanto vetor
de transformação do mundo, mas é fundamental que os órgãos ambientais competentes endossem a luta
das organizações verdadeiramente comprometidas com o bem-estar social.
Enquanto tantas empresas fingem fazer algo pelo meio ambiente, com discursos bonitos, mas vazios, a reforma de pneus, há mais de 70 anos, contribui verdadeiramente para um planeta mais sustentável e limpo.
Nós, empresários do setor, certos de nosso importante papel social, seguiremos na busca incansável pela
valorização da atividade, que evitou, nos últimos 10 anos, a utilização de 5 bilhões de litros de petróleo e
a emissão de 26 milhões de toneladas de CO₂ no Brasil.
Paulo Bitarães
Presidente do Sindipneus
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SERVIÇOS

SINDIPNEUS EM AÇÃO

SINDIPNEUS REALIZA REUNIÕES
VIRTUAIS COM ASSOCIADOS DO
SETOR DE REFORMA
dos empresários é realmente
Duas novas reuniões foram
“Queremos estar cada vez mais
indispensável”, pontuou.
promovidas pelo Sindipneus
próximos dos nossos associados, porque
nos últimos dias com o intuiencontros foram discutito de manter a aproximação
esta é a melhor forma de entendermos Nos
com os associados e debater
dos os principais desafios dos
empresários, a regulamentatemas pertinentes ao desenos gargalos comuns a todos e
volvimento do setor de reforção do setor, as perspectivas
trabalharmos
em
busca
de
soluções”
para os próximos meses e
ma e das empresas. A primeira
anos, entre outros assuntos.
aconteceu no dia 22 de feve“Queremos estar cada vez mais próximos dos nossos asreiro e a segunda, no dia 15 de março. Para o presidente da
sociados, porque esta é a melhor forma de entendermos
entidade, Paulo Bitarães, a pandemia evidenciou a praticidade dos encontros on-line, que se mostraram mais efetios gargalos comuns a todos e trabalharmos em busca de
soluções”, destacou Bitarães.
vos e objetivos. “Como representamos empresas de todo o
estado, as reuniões presenciais demandavam longo tempo
Desde o início da pandemia, o Sindipneus criou um grupo
de deslocamento para muitos empresários que residem em
de WhatsApp por meio do qual são enviadas novidades e
outras cidades. Os encontros on-line estão sendo mais frequentes, uma vez que não há necessidade de os participaninformações do setor aos associados. Também por esse canal os encontros são organizados. Para mais informações,
tes bloquearem a agenda durante todo o dia, e a nossa persbasta entrar em contato com o Sindipneus pelo telefone
pectiva é manter este formato de reunião, com encontros
(31) 98873-8005 ou e-mail sindipneus@sindipneus.com.br
presenciais apenas em casos em que a participação in loco
FOTO NILCÉLIA/SINDIPNEUS

O presidente do Sindipneus, Paulo Bitarães, durante reunião on-line
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CONFIANÇA DO
COMÉRCIO ENCERRA
TRIMESTRE EM QUEDA

FOTO FREEPIK

COM INFLAÇÃO PERSISTENTE E GUERRA NA UCRÂNIA,
ICEC MANTÉM TENDÊNCIA NEGATIVA EM MARÇO
Fonte: CNC

Os comerciantes brasileiros estão menos otimistas. É o
que aponta o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), apurado pela Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgado
no dia 22 de março. De acordo com a pesquisa, a confiança do comerciante recuou 1,3% em março, mantendo
a tendência de queda apresentada em fevereiro (-1,2%).
Com o resultado, o Icec encerra o primeiro trimestre de
2022 com queda acumulada de 1,12%. Segundo o levantamento, os efeitos da inflação persistente e a recente
transmissão do aumento dos combustíveis a outros preços são elementos-chave que explicam a evolução da baixa confiança empresarial.
A guerra na Ucrânia também é um fator de peso para
o resultado. O presidente da CNC, José Roberto Tadros,
avalia que o quadro internacional gera um cenário de
incertezas. “O conflito deve influenciar, juntamente com
comportamento dos valores internos, o crescimento da
inflação. Os preços, em geral, devem permanecer em
alta, principalmente em virtude da escalada dos combustíveis e das commodities.”
Todos os índices que compõem o Icec registraram variações negativas, com destaque para Condições Atuais,
que recuou 1,6%, enquanto Expectativas e Intenção de
Investimentos apresentaram retrações de 1,2% e 1,1%,
respectivamente. O indicador, no entanto, manteve-se na
zona de satisfação (acima dos 100 pontos), registrando
118 pontos.
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MAIS ESTOQUES E MENOS CONTRATAÇÕES
No índice Intenção de Investimentos, apenas um
subíndice apresentou variação positiva, o relativo às
intenções de investir em estoques, que cresceu 1,2%. O
mesmo grupo, no entanto, também registrou a variação negativa mais expressiva entre todos os subíndices,
de 3,5% em intenções de investimento em contratação
de funcionários.
O economista da CNC responsável pela análise, Antonio Everton, avalia que, apesar de constituir a segunda retração consecutiva e com mais força que no mês
anterior (-0,4% em fevereiro), a queda da intenção de
contratar funcionários pode indicar ajustes nas empresas. “A variação pode sinalizar uma adequação nos
custos operacionais a uma perspectiva de menor faturamento.”
O economista ainda observa que o clima de menor
confiança é agravado pela sazonalidade. Todo início
de ano, a chegada de impostos aumentados (IPTU e
IPVA), novos valores para condomínio e mensalidade
escolar pesam nos orçamentos. Além disso, os juros
reais por volta de 5% acima da inflação encarecem o
custo da tomada do crédito. “São fatos que também
afetam a percepção dos empresários do comércio para
uma conjuntura relativamente mais difícil”, lembra o
economista.

comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br
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PARCERIA ENTRE SINDIPNEUS E
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FORTALECER FLUXO DE CAIXA
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Arquivo pessoal

POR MEIO DE ANÁLISE CRITERIOSA, SÃO IDENTIFICADOS VALORES COBRADOS
Arquivo pessoal

INDEVIDAMENTE PELAS OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO

Paulo Maurício Ribeiro e Adolpho Soares, sócios da empresa Xcredback

Uma nova parceria foi efetivada pelo Sindipneus com
o objetivo de beneficiar as empresas sindicalizadas.
Desta vez, com a XCREDBACK, uma empresa de excelência em auditoria, conciliação e recuperação de
créditos financeiros, focada em recebíveis.
Adolpho Machado Soares, que é sócio da empresa ao
lado de Leonardo José de Souza, Paulo Maurício Martins Ribeiro e Christiano Bruno Vidotti Senra, explica
que a empresa conta com tecnologia de ponta para segregar e apurar inconformidades nas operações financeiras realizadas com as máquinas de cartões. “Após
análise dos nossos sistemas, encontrando irregularidades, buscamos os prováveis valores cobrados indevidamente pelas operadoras de cartões de crédito e débito,
proporcionado às empresas maior fluxo de caixa e aumento do faturamento”, explica.
Confira e entrevista completa e entenda como a sua
empresa pode ser beneficiada!
CONTE-NOS UM POUCO SOBRE A EMPRESA. QUANDO E POR QUE FOI CRIADA?
A XCREDBACK foi criada em 2021, após três anos de
estudos e desenvolvimento dos nossos sistemas de apuração e inteligência artificial.
Com base em estudos da MINSAIT, pertencente à INDRA, o Brasil tem a maior quantidade de cartões de
crédito e débito em circulação da América Latina. Dados apontam que o país tem mais de 513 milhões de
cartões de crédito e débito ativos.
10
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Diante desse universo de transações das empresas em
suas vendas diárias por meio das máquinas das operadoras, surgiu a necessidade de maior acompanhamento
e apuração de prováveis inconformidades de taxas praticadas pelas operadoras no instante em que os clientes
utilizam seus cartões.
Ante essas observações e a impossibilidade humana de
se apurar com exatidão e rapidez, vislumbrou-se a necessidade de criar um sistema capaz de apurar de forma
total todas as operações realizadas por meio das máquinas de cartões. A tecnologia permite auditar milhões de
transações (vendas de produtos e mercadorias em geral)
e diferenças imperceptíveis aos olhos dos empresários.
A empresa foi criada para dar ao empreendedor, que na
maioria das vezes, está focado no gerenciamento, desenvolvimento e busca de oportunidades para os seus
negócios, melhores condições de cuidar do aspecto
operacional da sua empresa, que fica deficitário, sem o
devido cuidado.
DE QUE FORMA O SERVIÇO OFERECIDO POR VOCÊS PODE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS?
Nossos serviços são focados em recebíveis, que contribuirão em muito com o caixa das empresas. Eles aumentam
de forma considerável o fluxo e a receita das empresas,
apontando medidas administrativas a serem tomadas,
primeiramente, frente às operadoras de cartões.
Após isso, se necessário, medidas judiciais serão disponibilizadas para concretizar o direito.
comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br

“O SINDIPNEUS é o elo desta parceria.
Sendo assim, todo empenho e
as melhores condições serão
disponibilizadas aos associados”
PARA O SETOR DE PNEUS, ESPECIFICAMENTE, DE
QUE FORMA A PARCERIA ENTRE A XCREDBACK E O
SINDIPNEUS PODE BENEFICIAR OS EMPRESÁRIOS?
A XCREDBACK chegou para auxiliá-los, no sentido de
favorecer, fortalecer e aumentar o fluxo de caixa e suas receitas. Isso é feito buscando valores que os empresários não
contavam e desconheciam, e o que é melhor, de forma rápida e segura.
A XCREDBACK, em parceria com o SINDIPNEUS, fará
realizar, abrindo portas e por meio de um sistema completo,
uma auditoria de ponta, apurando possíveis inconsistências
– da forma como já explicamos.
E OS ASSOCIADOS? HÁ CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA
ELES?
Certamente que sim. A XCREDBACK vem para somar e
buscar recebíveis!
O SINDIPNEUS é o elo desta parceria. Sendo assim, todo
empenho e as melhores condições serão disponibilizadas
aos associados, como:

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

- Melhor parceria em favor das receitas das empresas, com
flexibilização nas tratativas remuneratórias e percentuais reduzidos. Este tema é de fundamental importância;
- Atendimentos personalizados, de forma rápida e eficaz;
- Os associados estarão respaldados por meio de contratos
da prestação de serviços;
- Caso nosso sistema, após análise dos dados, não detecte
inconformidades nas transações feitas pelas empresas, nada
será devido em termos de percentuais.
Trata-se de um contrato de prestação de serviços de risco
assumido pela XCREDBACK.
COMO SE DÁ O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DO
SERVIÇO?
Preliminarmente, é necessário um contato prévio com o
empresário para apresentação da dinâmica dos trabalhos.
Após, passamos à assinatura do contrato de prestação de
serviços e início dos trabalhos. Ato contínuo, solicitamos ao
nosso cliente o envio dos documentos necessários relativos
às operações com as máquinas de cartões dos últimos 72
meses, para apuração pelos nossos sistemas.
Importante frisar, nosso trabalho está respaldado e baseado
em lei. Temos a segurança jurídica necessária de proceder
sua conciliação, ao auditar todas as movimentações nas vendas com cartões.

maio/junho 2022
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O MITO DA EMPRESA
FAMILIAR: ORIGEM,
PROBLEMAS E FUTURO

O mito da empresa familiar foi construído ao longo da história
sobre uma infinidade de sucessos e fracassos de milhares de empresas na face da Terra. Caso não saiba, as empresas familiares
respondem por mais de 95% do total de empresas existentes no
planeta.
Uma casta de empreendedores e, respectivamente, seus sucessores foi capaz de perpetuar os negócios por várias gerações pelo
fato de ter atribuído ao negócio um sentido mais amplo do que
as emoções afloradas no seio da família e da empresa familiar.
Eles acreditaram muito na sua missão de vida e na própria capacidade de realização. Isso foi além dos fortes laços pessoais com
a organização inicialmente concebida por eles.
Durante muito tempo, o fundador foi associado ao patriarca
enérgico, de pulso firme, centralizador, dono da razão e, ao
mesmo tempo, o “paizão” cujo papel e poder de decisão eram
determinantes no rumo da empresa.
Embora essas características
sejam latentes nas empresas
familiares, a administração
moderna tem contribuído
bastante para reduzir as estatísticas das empresas onde o
fundador ainda vive o papel
do “todo poderoso”.

PNEUS&CIA
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OS PROBLEMAS DA EMPRESA FAMILIAR
Empresas familiares estão sempre envolvidas em questões
emocionais e afetivas e os membros geralmente não têm interesse, vocação ou ainda formação necessária para administrar
o empreendimento. Conheço filhos que têm horror do negócio da família embora tenham sido educados e sustentados a
partir disso.
Contudo, é a família que detém a propriedade do capital, o que
a torna responsável pelas decisões que envolvem o comando
dos negócios de forma direta ou de forma delegada a outros
membros de sua inteira confiança, quase sempre parentes ou
amigos mais próximos.

“Empresas familiares estão sempre envolvidas
em questões emocionais e afetivas e os
membros geralmente não têm interesse,
vocação ou ainda formação necessária para
administrar o empreendimento”

Uma boa parte deles já se convenceu de que o sucesso passado não mais garante o sucesso futuro. E, por conta da própria
necessidade de mudança, estão sendo praticamente obrigados
a distribuir o poder e a preparar melhor os filhos para uma possível sucessão.

12

De maneira geral, surgiam em cada pedaço de chão utilizado
para constituir família e prover a subsistência, na permuta do
excedente de produção dos senhores feudais e dos atravessadores que viam no excedente uma possibilidade de ganho.

Em pleno Século 21, muitos
fundadores não sabem como
preparar os filhos para a sucessão. Esquecem o fato de
que a herança deixada para
eles será uma sociedade familiar, composta por irmãos,
primos, genros, noras e outros parentes indiretos.

Inconscientemente, todos são agregados ao negócio à medida
que empresa cresce, com um cargo figurativo, bem remunerado, quase vitalício já que na empresa familiar é mais difícil
demitir filhos e parentes.

De acordo com John Davis, especialista em empresas familiares,
os líderes são todos superprotetores em relação ao patrimônio
construído e críticos quanto às habilidades e à lealdade alheias.
Eles tendem a enfatizar a lealdade em seus relacionamentos e a
controlar os outros em excesso, apesar de nunca admitirem esse
fato e se julgarem acima de tudo isso.

Apesar de óbvio, empresa familiar não é família. Poucos herdeiros e sucessores têm consciência disso. Diversas empresas
familiares com as quais tive a oportunidade de conviver durante a minha experiência como consultor esforça-se para ser
diferente perante o público.

O mito da empresa familiar é tão antigo quanto a própria família, e sua importância é a mesma desde o princípio da humanidade, pois nada existe de mais primário do que a confluência
entre família e trabalho.

Boa parte delas esbarra naquilo que John P. Kotter denomina
de “As Fontes de Complacência”, onde nem tudo é permitido,
mas acaba tolerado e encobre níveis altíssimos de incompetência e desmandos de qualquer natureza. Quando acordam para
a realidade, a recuperação é praticamente impossível.

As primeiras empresas eram familiares e nasceram da necessidade de fixação na terra e sobrevivência, da organização das
sociedades primitivas, da característica nômade dos primeiros
seres humanos.

O fato de o fundador ter estimulado os filhos a acompanharem
os negócios desde a infância não os transforma em potenciais
empreendedores nem administradores. Naturalmente, os filhos têm habilidades que podem ser herdadas, mas são pes-

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

maio/junho 2022

PNEUS&CIA

13

soas diferentes, com objetivos, desejos, aptidões e, em muitos
casos, universos completamente diferentes.
Dessa forma, os conflitos são inevitáveis e quando estes
afloram na organização, instala-se um processo destrutivo
irreversível que tende a arruinar o patrimônio de todos e a
provocar feridas que não se curam durante uma vida inteira.
Existe ainda o desestímulo aos profissionais que não são da
família, os quais, apesar da dedicação, acabam frustrados por
não poderem competir com membros do clã e ocuparem
cargos de maior importância.
A partir da entrada do conflito no cenário organizacional, o
bom senso é atropelado pelo jogo de poder e interesse que
envolve os membros da empresa familiar. Muitas acabam
sendo negociadas por um valor muito inferior ao seu valor
de mercado, pois os membros não se entendem quanto ao
preço e ao percentual de cada um. Em certos casos, o orgulho “quebra” a empresa porque ninguém quer “dar o braço a
torcer”.
Ao fim do conflito, o que sobra é muito pouco, quando sobra algo. Os laços familiares tornam-se cheios de mágoa e o
sobrenome da família, o qual era capaz de abrir portas, transforma-se num fardo difícil de ser carregado.
Um dos maiores erros que alimentam o estigma da empresa
familiar é manter pessoas inadequadas para ocupar cargos
importantes na organização. Isso traz consequências irreversíveis. Portanto, o ideal é profissionalizar a empresa com
membros preparados ou, prioritariamente, do mercado. O
fundador deve discutir abertamente com os herdeiros essa
possibilidade sob pena de ter os sonhos e as aspirações interrompidas abruptamente.
De maneira geral, os principais problemas enfrentados pelas
empresas familiares são:
Conflito entre as necessidades de dinheiro da família e as
da empresa;
Desenvolvimento e profissionalização dos acionistas;
Incapacidade do líder da empresa e da família de sair na
hora certa;
Dificuldade de obter capital para crescer sem diluir a participação das famílias proprietárias;

Falta de habilidade para criar congruência cultural apropriada;
Necessidade de transferir patrimônio de uma geração
para outra.

O FUTURO DA EMPRESA FAMILIAR
Empresas familiares que desejam se perpetuar precisam ter em seus quadros profissionais arrojados e
empreendedores. Muitas famílias não sabem como
enfrentar a sucessão nas empresas e outras carregam
dúvidas se desejam manter a característica de empresa.
Dessa forma, cabe aos fundadores, e ao conselho de
família se houver, demonstrar aos filhos que a sobrevivência da empresa é a prioridade para o bem de todos.
Ela vem muito antes do orgulho, dos interesses pessoais e do dinheiro.
As empresas nascem, originalmente, no âmbito familiar e resultam do desejo dos filhos de se livrarem das
“asas do pai e da mãe” e construírem algo por iniciativa
própria, consciente de todos os riscos que o negócio
pode proporcionar. Quando o empreendimento toma
proporções gigantescas, a empresa torna-se um organismo vivo, com vontades próprias e seu destino não
depende mais do criador.
Infelizmente, milhares de empresas familiares desaparecem todos os anos, por razões muito simples: excesso
de orgulho, falta de humildade para buscar ajuda e insistência equivocada do fundador em acreditar que um
dia, se Deus quiser, as coisas vão melhorar.

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

JUNSOFT! LÍDER EM SOFTWARE
PARA REFORMA DE PNEUS!

"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

Contrário à sua vontade, chegará o dia em que o próprio fundador não será mais o dono da empresa. Os
verdadeiros donos serão o resultado, o fluxo de caixa e
a ambição dos filhos e agregados.
Portanto, se a empresa for gerida de forma irresponsável, a falência e desaparecimento serão a sua punição.
E quando isso acontece, não há unidade familiar que
resista, pois dificilmente alguém assume a culpa. Na
maioria dos casos, o orgulho fala mais alto.

Rivalidade entre os sucessores: primos, irmãos, genros etc.
Incapacidade de atrair e reter sucessores da família competentes e motivados;

14

PNEUS&CIA

maio/junho 2022

Jerônimo Mendes
Consultor e palestrante: www.jeronimomendes.com.br
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PNEUS REFORMADOS:

O MEIO AMBIENTE
AGRADECE!
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No dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972, durante a Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, na Suécia, e tem como finalidade
chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para
a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados,
por muitos, inesgotáveis.
Se por um lado mídia, governo e sociedade parecem estar dando mais importância ao
tema, com reflexões que envolvem a importância da economia dos recursos naturais,
diminuição da emissão de gases do efeito estufa e preservação das florestas; na prática,
o que se vê é um longo caminho a percorrer. Todavia, à medida que a pauta ESG (environmental, social e governance) conquista espaço nas agendas das organizações e nos
fóruns internacionais, o cuidado com o meio ambiente ganha força, notoriedade e novos
adeptos, com medidas importantes sendo tomadas, além de metas estabelecidas.
comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br
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Cada vez mais atentos aos comportamentos das marcas, os
consumidores estão dispostos a repensar o atual modelo de
consumo, substituindo serviços e produtos nocivos ao meio
ambiente por outros considerados aliados do planeta. Neste
contexto, a reforma de pneus, idealizada na década de 1920,
ganha espaço em todo o mundo, consolidando-se como alternativa não apenas econômica, mas, principalmente, ambientalmente correta.
Uma pesquisa realizada em 2019 pelo Instituto Akatu, organização não governamental que trabalha na conscientização e
mobilização da sociedade para o consumo consciente, mostra
que os brasileiros ainda têm muito a avançar nessa pauta. O
levantamento elencou 13 comportamentos desejados – como
fechar a torneira enquanto escova os dentes e evitar deixar
lâmpadas acesas em ambiente desocupados – para avaliar o
grau de consciência do consumidor do País. Os resultados estão representados no infográfico abaixo:

20%

4%

“Reformar, reutilizar, restaurar e, principalmente, repensar
ideias que nos levem a menor geração de resíduos são ações
que cidadãos e empresários precisam estabelecer como práticas cotidianas. E no caso da utilização de pneus, essa questão não deve ser diferente. É importante que mais pessoas
tenham acesso às informações sobre a reforma e as técnicas
empregadas no processo para que sua decisão de compra se
dê de forma mais consciente”, pontua o diretor técnico da Terra Consultoria e Análises Ambientais, Thiago Amorim.
A atividade de reforma de pneus consiste na reutilização de
pneus usados, evitando que os mesmos sejam descartados
incorretamente. De acordo com o Inmetro, “o serviço de reforma de pneus, além dos evidentes benefícios econômicos
e ambientais, contribui com a sustentabilidade do planeta e
o resultado deste processo de reforma, quando efetuado segundo os requisitos prescritos no regulamento definido na
Portaria nº 554/2015, irá prover ao seu usuário um nível de

Das pessoas foram classificadas no nível mais
elevado (aquele em que o consumidor adota
de 11 a 13 dos comportamentos listados)

A reforma de pneus para
uso em veículos rodoviários
pode ser realizada através
de três métodos distintos:
recauchutagem, recapagem
e remoldagem (remold).
Antes de ser reformado, um
pneu é submetido a uma
inspeção inicial, na qual são avaliados mais de vinte itens
na carcaça do pneu. O procedimento de reforma poderá ser
realizado quando os requisitos estiverem de acordo com o
que determina o Inmetro.

INDÚSTRIA VERDE
Em países desenvolvidos, como Japão e membros da Comunidade Europeia, a indústria de reforma de pneus é considerada indústria verde, e conta com incentivos para a instalação
e estimulo à reciclagem de pneus. “A atividade é essencial ao
passo em que prolonga a vida útil da carcaça do pneu, reduzindo o consumo de matéria-prima, água, energia, entre outros”, destaca o professor da USP e pesquisador, o engenheiro
metalúrgico Carlos Lagarinhos, que abordou o tema em sua
tese de doutorado.

simples. Se esses pneus não
fossem reformados, seriam
descartados e, muito provavelmente, da maneira incorreta, em rios, lixões, aterros
e até beira de estrada. Além
dos impactos ambientais,
não podemos nos esquecer
que essa é uma atividade
essencial para a economia.
O Brasil é um país predominantemente rodoviário, onde 60% das cargas são movimentadas sobre pneus.”
Para Lagarinhos, o principal benefício da reforma está relacionado à redução no consumo dos recursos naturais. “Para a
recapagem, são empregados apenas 20% do material utilizado
para fazer um pneu novo, sendo que o reformado proporciona a mesma durabilidade do original, ou seja, o custo é muito
menor e a qualidade é a mesma.” Ainda segundo o pesquisador, a redução do consumo de água e energia elétrica, quando
comparado ao processamento de um pneu novo, é significativa e merece destaque.
Pixabay.com

Segundo dados da Associação Brasileira do Segmento de
Reforma de Pneus (ABR), a atividade evitou, em 10 anos,
5 bilhões de litros de petróleo e 26 milhões de toneladas de
CO₂ em emissões no Brasil, visto que para a fabricação de
um pneu comercial novo são utilizados 79 litros de petróleo,
enquanto, um pneu reformado, consome cerca de 29 litros. Já
nos pneus de veículos usuais das pessoas no dia a dia (carros
e motos), a fabricação de um novo pneu precisa de 27 litros
enquanto um reformado demanda apenas 9. Ainda segundo
a associação, cerca de 7 milhões de pneus são reformados todos os anos no país.

Iniciantes (5 a 7
comportamentos)

38%

“Reformar, reutilizar, restaurar e,
principalmente, repensar ideias que nos
levem a menor geração de resíduos são
ações que cidadãos e empresários precisam
estabelecer como práticas cotidianas. E no
caso da utilização de pneus, essa questão
não deve ser diferente”

Nos Estados Unidos foi aprovado, em outubro de 1993, o Decreto n º 12.873, que determina o uso da reforma de pneus em
todos os pneus de veículos públicos (Tyre Industry Association, 2009). “Infelizmente, no Brasil, o processo de reforma de
pneus não entra na estatística de reciclagem do Ibama”, destaca Lagarinhos, que completa: “atualmente, o setor de reforma
de pneus é essencial para a indústria de transporte no Brasil”.

Foram enquadrados
como engajados (8 a 10
comportamentos)

38%

segurança equivalente ao de
um pneu novo”.

Indiferentes (0 a 4
comportamentos)

Para o presidente do Sindipneus, Paulo Bitarães, tantas vantagens ambientais deveriam contribuir para que a atividade
fosse reconhecida também como indústria verde no Brasil. “É

FONTE: INSTITUTO AKATU
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de dengue, zika vírus, chikungunya e da febre amarela. “E
não é só isso. A disposição incorreta dos pneus inservíveis
propicia a ocorrência de enchentes, além de incêndios, causando danos à população e ao meio ambiente”, completa.

“A atividade é essencial ao passo em que
prolonga a vida útil da carcaça do pneu,
reduzindo o consumo de matéria-prima,
água, energia, entre outros”
DESAFIOS DO SETOR
Mas como, mesmo diante de tantos benefícios, a reforma
de pneus continua não sendo uma opção para todos os motoristas no Brasil? Na opinião do presidente do Sindipneus,
Paulo Bitarães, o imbróglio está na falta de informações dos
cidadãos. “Algumas pessoas resistem em optar pelos pneus
reformados porque acham que não são tão seguros quantos os novos. A verdade é que inúmeros testes feitos comprovam a qualidade desses pneus, que são regulamentados
pelo Inmetro, apresentam a mesma resistência e a mesma
durabilidade.” Na visão de Bitarães, cabe às entidades representantes do setor disseminar informações verídicas e bem
embasadas acerca desse tipo de pneu, comprovadamente
benéfico ao meio ambiente e à economia. Soma-se a isso
o fato de a indústria não receber incentivos. “Ao contrário,
precisamos lidar com impostos e taxas abusivas. É um setor
que luta para sobreviver”, relembra o presidente.

5,6
MILHÕES

de toneladas de pneus
inservíveis foram recolhidos
e destinados adequadamente,
no período 1999/2020

Thiago Amorim reforça a importância de as informações chegarem, de forma efetiva, aos cidadãos: “É preciso
maior divulgação das técnicas do segmento e do processo
de reforma, o que permitirá que a população impulsione
ainda mais as práticas de reformar, reutilizar, restaurar etc,
que são essenciais para a sobrevivência do planeta”.

Fonte: Reciclanip

O descarte incorreto dos pneus inservíveis ainda representa
uma grave questão de saúde pública, que precisa ser tratada com atenção e cuidado. Isso porque grandes depósitos
de pneus ocupam áreas extensas e ficam sujeitos à queima
acidental ou intencional, causando prejuízos devastadores
à qualidade do ar. “Durante a queima do pneu há liberação de substâncias altamente tóxicas, como CO, NOx, SOx,
compostos orgânicos voláteis (VOCs), bem como hidrocarbonetos poliaromáticos (PAHs), dioxinas, furanos, ácido
clorídrico, benzeno, arsênio, cádmio, níquel, zinco, entre
outros”, explica Lagarinhos.

maio/junho 2022

Criada em 2007 pela Associação Nacional da Indústria de
Pneus (ANIP), a Reciclanip tem o objetivo de fortalecer as
iniciativas do Programa Nacional de Coleta e Destinação
de Pneus Inservíveis criado em 1999, seguindo o modelo
de gestão de empresas europeias, com grande experiência
nessa área. Atualmente, a Reciclanip é a maior iniciativa de
destinação de pneus inservíveis entre os países da América
Latina e conta com mais de mil pontos de coleta em todo o
território nacional.

Segundo a entidade, os fabricantes nacionais de pneus destinaram de forma ambientalmente correta 380 mil toneladas
de pneus inservíveis em 2020. De 1999 a 2020, foram recolhidos e destinados adequadamente mais de 5,6 milhões de
toneladas de pneus inservíveis, o equivalente a 1,1 bilhão de
pneus de passeio. O número de pneus descartados é mapeado pelo número de pneus vendidos para reposição. A meta
de logística reversa de pneus exigida pelo Ibama é de nível
nacional.

Na visão dele, há que se ponderar, ainda, que os depósitos
são igualmente danosos por se constituírem em criadouros
de mosquitos, especialmente o Aedes aegypti, transmissor
PNEUS&CIA

PONTOS DE COLETA

Os pneus inservíveis são coletados e encaminhados para
destinação. Neste processo, o material é utilizado por empresas destinadoras, cuja atividade é devidamente licenciada
e homologada pelo Ibama, podendo ser reaproveitado como
combustível alternativo para as indústrias de cimento, fabricação de solados de sapatos, borrachas de vedação, dutos
pluviais, pisos para quadras poliesportivas, pisos industriais,
além de tapetes para automóveis e a produção de asfalto-borracha.

OS PREJUÍZOS DA DESTINAÇÃO INCORRETA

20

Sobre o alto índice de pneus sendo destinados de maneira
incorreta todos os anos, o pesquisador destaca o que considera ser o motivo principal: a falta de conscientização da
população com relação ao descarte inadequado dos pneus
inservíveis e os impactos negativos provocados. “Quando o
consumidor troca os pneus usados em revendas e distribuidores, 36% desses pneus usados são levados pelo consumidor para casa porque ele acha que ainda existe algum valor
agregado.” Somado a isso está a dificuldade, seja do consumidor ou do lojista, de identificar quem é o responsável pela
destinação. “O consumidor que se beneficiou com a utilização dos pneus deve levá-los os mesmos no final da vida útil
para um ponto de coleta.”

comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br
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“Os pneus inservíveis descartados
de forma errada contribuem para o
agravamento das condições ambientais e
de saúde nas cidades, e, se queimados de
forma errada, geram poluição”
pneu inservível na loja, que tomará as providências necessárias
para que o material chegue até nosso ponto de coleta. Os pneus
inservíveis descartados de forma errada contribuem para o
agravamento das condições ambientais e de saúde nas cidades,
e, se queimados de forma errada, geram poluição”, diz.
Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os pontos
de coleta são de responsabilidade dos comerciantes e distribuidores. Devido à ausência destes no sistema de logística reversa,
os pontos de coleta foram criados em parceria entre a Reciclanip com as prefeituras, que por sua vez cedem os terrenos, dentro de normas específicas de segurança e higiene, para receber
os pneus inservíveis vindos de origens diversas.
O responsável pelo Ponto de Coleta solicita à Reciclanip, por
meio de aplicativo, a retirada do material quando é atingida a
quantidade de 2.000 pneus de passeio ou 300 pneus de caminhões. A partir daí, a Reciclanip programa a retirada do montante com os transportadores conveniados. Os consumidores
podem se informar sobre onde levar os pneus inservíveis consultando a lista com todos os pontos de coleta que está no site
da entidade: www.reciclanip.org.br.
Artigo publicado no portal do programa UNIVASF SUSTENTÁVEL, criado pela Universidade Federal do Vale do São
Francisco (Univasf), destaca a importância de os consumidores aderirem a essa forma mais sustentável de consumo. “Sempre que fizer uma compra, o consumidor deve levar em conta

“Se esses pneus não fossem reformados,
seriam descartados e, muito provavelmente,
da maneira incorreta, em rios, lixões, aterros
e até beira de estrada. Além dos impactos
ambientais, não podemos nos esquecer
que essa é uma atividade essencial para a
economia”
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“A Reciclanip é a única entidade do Brasil que coleta pneus
inservíveis em todas as regiões do País de ponta a ponta, o
que mostra a dimensão do nosso trabalho e a responsabilidade ambiental do setor com o País. Mesmo durante a pandemia, continuamos a operar de forma segura, atendendo o
nosso objetivo de manter um país mais sustentável”, afirma
o presidente executivo do Sistema Anip/Reciclanip, Klaus
Curt Müller.
Ainda segundo o presidente, é muito importante que o consumidor tenha consciência e não leve pneus velhos para
casa. “Ao comprar um pneu novo, o indicado é deixar seu
comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br
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Números da reforma

Fonte: ABR

7 MILHÕES
de pneus são reformados
por ano no Brasil

FATURAMENTO

ESTRUTUTRA

O setor movimenta

O setor em Minas

300

R$ 5 bilhões

reformadoras ativas

por ano considerando
fabricantes de matéria-prima,
fabricante de equipamentos
e reformadores de pneus

aproximadamente
O setor no Brasil

1.384
25

Arrecadação de

R$ 1 bilhão

unidades reformadoras

em impostos
- R$ 300 milhões/ano
de PIS e COFINS
- R$ 500 milhões/ano de ICMS
- R$ 200 milhões/ano de INSS

 Para a fabricação de um pneu comercial
novo são utilizados 79 litros de petróleo,
enquanto um pneu reformado consome
cerca de 29 litros
 Nos pneus de veículos usuais das
pessoas no dia a dia (carros e motos), a
fabricação de um novo pneu precisa de 27
litros, enquanto um reformado demanda
apenas 9

unidades fabricantes de
borracha

52

unidades fabricantes de
máquinas e equipamentos
 Em dez anos, a reforma de pneus evitou
5 bilhões de litros de petróleo e 26 milhões
de toneladas de CO2 em emissões no Brasil
 250.000 empregos diretos e indiretos,
em cerca de 5 mil companhias, sendo a
maioria Microempresas e empresas de
pequeno porte
 Um pneu leva, em média, 600 anos para
se decompor

Ponto de coleta de pneus inservíveis da Reciclanip

questões como o meio ambiente, a saúde humana e animal
e as relações justas de trabalho. Ele deve entender que, em
suas escolhas, é necessário buscar um equilíbrio entre satisfação pessoal e sustentabilidade. Além disso, esse consumidor é aquele que prioriza as empresas empenhadas em
oferecer produtos que respeitem o planeta.”
Ainda segundo o site, “de maneira simplificada, o consumo consciente pode ser resumido pelo princípio dos 3Rs:
reduzir, reutilizar e reciclar. Nesse contexto, o primeiro
significa consumir menos produtos com alto potencial de
gerar resíduos – como sacolas e canudos plásticos – e dar
preferência àqueles que tiverem maior durabilidade e ofe24
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recerem menos riscos à natureza. Reutilizar, como o verbo
indica, consiste em reaproveitar tudo aquilo que não for
descartável, como embalagens de sorvete, por exemplo. Já
reciclar é o processo de transformação de materiais diversos em matéria-prima para outros produtos”.
“O consumidor que opta por um pneu reformado não está
apenas economizando consideravelmente, mas contribuindo para um planeta mais sustentável. É uma forma de
atestarmos a nossa preocupação com as gerações futuras,
que exigem que tenhamos postura e hábitos igualmente
sustentáveis hoje”, finaliza o pesquisador e professor Carlos
Lagarinhos.
comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br
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Comércio de insumos de borrachas

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

maio/junho 2022

PNEUS&CIA

25

PNEUS E FROTAS

PNEUS E FROTAS

MANCHÕES

COMO SÃO E COMO
FUNCIONAM

FOTOS SILVERCAP

há uma seta indicando o lado que deve estar voltado para os talões. E, por ser a lateral de menor dimensão, é possível ser colocado até o limite permitido pela legislação e normas que regem
os reparos em pneus.

Na edição passada tratamos aqui sobre os reparos utilizados
quando há um furo no pneu. São consertos para danos pequenos, que não afetam ou comprometem a estrutura ou a segurança
dos pneus.

Com relação à aplicação, da mesma forma que para os reparos citados na edição anterior, também valem as duas formas:
vulcanizado a quente e usando cola preta ou a frio, com cola
branca.

Pouco depois da publicação da revista, um amigo me ligou perguntando sobre outro tipo de conserto. Ele estava com o carro
parado numa borracharia e, na avaliação do borracheiro, seria
necessário aplicar um manchão. Como esse amigo não entende
de consertos, ligou-me pedindo orientação pois seria necessário
vulcanizar o reparo no pneu e a estimativa para ficar pronto era
de mais ou menos três horas.
Pedi para falar com o borracheiro e, pela descrição, era mesmo
necessário um manchão. O pneu apresentava um corte na lateral
interna (em relação à posição de montagem na roda), o que sinalizava um dano de maior monta e consequente enfraquecimento
da carcaça. Até aqui, tudo certo, mas estranhei o tempo para a
realização do reparo.
Intrigado, fui até o local, uma borracharia bem montada na região central de São Paulo. Mas foi enorme a decepção: o “manchão” que foi aplicado ao local era, na verdade, um pedaço de
borracha laminada, do tipo vendido em rolo. É certo que precisava ser vulcanizado e que iria cobrir a área afetada, mas estava
longe de ser um manchão e de fazer a reparação necessária. Aliás,
o borracheiro sequer sabia o que é um manchão. Então, vamos
às explicações.
Primeiramente, é preciso entender que o manchão exerce dupla
função quando aplicado ao pneu: reparar o local do dano e, principalmente, restituir à carcaça a resistência perdida pelo corte ou
rompimento dos cabos de sua estrutura. Dentro de um manchão
existem lonas de reforço, feitas de material têxtil ou de aramida
e cuja trama segue a mesma orientação da estrutura interna do
pneu, ou seja, da carcaça.
E aqui, como nos reparos de furos, há diversos tipos de manchão,
cada um com uma aplicação específica.
Para pneus de estrutura diagonal, ainda em uso em modelos comerciais e especialmente para o transporte de cargas, o manchão
tem um formato que se assemelha a um “X” (foto 1), com as lonas
colocadas em seu interior de forma alternada, uma invertida em
relação à outra que está abaixo ou acima dela, obedecendo a mes26

PNEUS&CIA

maio/junho 2022

“Antes de mais nada é preciso entender que
o manchão exerce dupla função quando
aplicado ao pneu: reparar o local do dano
e, principalmente, restituir à carcaça a
resistência perdida pelo corte ou rompimento
dos cabos de sua estrutura”

Na superfície que ficará exposta desse manchão há uma inscrição gravada orientando qual é o lado que deve ficar voltado
para o talão. Embora tenha dimensões e pontas simétricas, de
maneira que mesmo sendo girado a 90º ainda terá mesma aparência, existe uma única posição correta para ser aplicado no
interior do pneu.

E quando um pneu for enviado para reforma e na inspeção inicial
for constatado um dano que necessite a aplicação de um manchão, utiliza-se o modo de vulcanização a quente pois o mesmo
será vulcanizado junto com a reforma da banda de rodagem. Vale
lembrar que no caso de reparos, quando se fala em vulcanização
a frio, é a frio mesmo, em temperatura ambiente. Já no caso da
reforma a frio, é apenas uma força de expressão e indica que a
temperatura é mais baixa, variando entre 95ºC e 110ºC, enquanto
a reforma a quente se dá a 150ºC.

O manchão é, sem dúvida, um meio para recuperar carcaças
danificadas e possibilitar que sejam utilizadas por mais tempo e
com segurança, desde que reparadas corretamente.

Pelo seu formato, há um limite para que seja colocado no interior do pneu. Não pode ficar muito próximo da região do talão
porque as extremidades do manchão iriam ultrapassar a borda,
não podendo ser cortadas nem dobradas. Para contornar isso,
há um manchão em que uma das laterais que deve ficar voltada
para o talão é arredondada, acompanhando a curvatura do talão e permitindo o seu assentamento.

Nos pneus ditos comerciais – para caminhões e ônibus –, essa
lona metálica vai, como já dito, de um talão ao outro, enquanto
que nos pneus de automóvel vai somente até o ombro, que é a
extremidade da banda de rodagem, não avançando pelas laterais.

Conhecer as diferenças entre manchão diagonal e radial, seus formatos e posições de montagem é muito importante. Já vi muito
pneu radial com manchão diagonal (que é mais barato), ou com
manchão colocado em posição errada. E nesses casos, o conserto
não terá a efetividade que se espera.

Especialmente no caso de aplicação de um manchão, é muito importante que seja feito o balanceamento após a montagem e antes
de ser colocado em uso para rodar, porque o peso do manchão
é suficiente para provocar um desequilíbrio no conjunto pneu e
roda, podendo levar a desgastes irregulares ao longo do tempo.
Dependendo da dimensão do manchão, pode superar os 100
gramas.

ma orientação das lonas da estrutura da carcaça.

Já para pneus radiais, o manchão é de formato retangular (foto
2). Os pneus radiais possuem uma lona estrutural colocada no
sentido do raio do pneu (daí o nome radial), que vai de um talão
até o outro, perpendicular em relação ao centro da banda de rodagem. Embora seja chamada de lona, o que pode dar a impressão de ser de composição têxtil, na verdade é feita de fios de aço.

Danos de menor extensão e que requeiram manchões de tamanhos pequenos, até podem ser feitos em borracharia, desde que
o borracheiro saiba avaliar o tamanho do dano e aplicar o manchão corretamente. Danos maiores, somente devem ser reparados num reformador, dada a sua complexidade.

As imagens de manchões mostradas neste texto foram gentilmente cedidas pela Silvercap, a quem agradecemos a colaboração.
Pércio Schneider
Especialista em pneus - pneus@greco.com.br

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

Assim como no caso do manchão diagonal, no radial também
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SÍNDROME DE BURNOUT:

O QUE É, PRINCIPAIS SINTOMAS
E DICAS DE PREVENÇÃO
A verdade é que estamos todos cansados, ansiosos e estressados com
a correria do dia a dia. Mas quando pensamos sobre a síndrome de
burnout, estamos falando sobre esgotamento profissional.
Você já tinha ouvido falar dessa síndrome anteriormente? Apesar de
fazer parte do vocabulário de muitos profissionais, no último ano
as pesquisas sobre os sintomas da síndrome de burnout, quais os
tratamentos e até mesmo como evitar cresceram, especialmente pelo
cenário em que nos encontramos atualmente.
Afinal, muitos dos problemas relacionados à síndrome de burnout
ficaram mais visíveis durante a pandemia e o home office. Boa parte
disso se deve ao aumento de horas trabalhadas, falta de opções de
lazer e o próprio isolamento social.

O QUE É A SÍNDROME DE BURNOUT?
A síndrome foi incluída em 2019 na Classificação Internacional
de Doenças da Organização Mundial da Saúde (OMS). Pode ser
caracterizada como desgaste profissional, com efeitos diretos tanto na saúde física quanto emocional de uma pessoa.
Entre as suas principais características, podemos identificar o estado de tensão emocional e estresse crônico, causados pela exaustão extrema.
Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) analisou os
impactos do isolamento social em trabalhadores considerados de
serviços essenciais e mostrou que:

Vamos juntos descobrir um pouco mais sobre as causas da síndrome
de burnout, como identificar os principais sintomas e o que você deve
fazer se estiver passando por situações de esgotamento profissional.

47%

44%

42%

apresentam sintomas
de ansiedade e
depressão

têm feito uso
excessivo de bebidas
alcoólicas

sofreram
mudanças
no sono

30%

Todos esses dados são assustadores, não é mesmo? Se cuidar da saúde mental durante o home office já é de extrema
importância, para aqueles que precisam sair de casa diariamente e se expor ao vírus da covid-19 é ainda mais.
Não à toa, alguns profissionais estão mais propensos a apresentarem sintomas da síndrome
de burnout por conta do estresse da profissão e da falta de descansos. Entre eles destacam-se os profissionais da saúde em geral,
professores, jornalistas, advogados, policiais
e assistentes sociais.
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A verdade é que a lista é longa e caso você se
esforce muito no trabalho, fica em estado de
alerta o tempo todo, sem conseguir relaxar, então é preciso atentar-se aos sinais e dar prioridade à sua saúde.

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

QUAIS OS PRINCIPAIS SINTOMAS?
Saber como identificar os sintomas da síndrome de burnout é
uma das principais maneiras de dar início ao tratamento e se cuidar antes que você chegue ao máximo do esgotamento e exaustão.
Então, os sintomas mais comuns da síndrome de burnout são:
mudanças bruscas de humor, distúrbios no sono, irritabilidade,
lapsos de memórias, ansiedade, depressão, fadiga, pessimismo e
negatividade acentuados, falta de apetite, dificuldade em se concentrar em atividades simples, baixa autoestima e isolamento extremo.
Apesar dos principais sintomas serem psicológicos, também há

manifestações físicas da síndrome de burnout como dores de cabeça, enxaqueca, palpitação, dores musculares e até mesmo distúrbios gastrointestinais.
É importante atentar-se ao seguinte: algumas vezes, a síndrome de
burnout pode ser confundida com outros problemas emocionais
e psicológicos, até mesmo pela semelhança entre os sintomas.
Por conta disso, apenas um profissional pode definir o diagnóstico final, sendo necessário observar com atenção os detalhes e sintomas, para que então seja possível indicar o melhor tratamento
para síndrome de burnout.

5 DICAS PARA EVITAR O BURNOUT

As principais dicas sobre como evitar o burnout e maneiras de se prevenir estão relacionadas ao estilo de vida. Isso envolve a
prática de exercícios, meditação e até mesmo uma alimentação adequada. Vamos ver um pouco mais sobre cada uma delas.

EXERCÍCIOS FÍSICOS

ORGANIZAÇÃO DA ROTINA

A prática de atividades físicas auxilia diretamente a
nossa saúde não apenas física, mas também mental. Elas
ajudam a liberar a tensão dos músculos, aliviando sintomas de estresse e promovendo a sensação de bem-estar.

Como vimos, a síndrome de burnout está relacionada
às questões profissionais. Por isso, uma das principais dicas que podemos dar sobre como evitar o esgotamento é
prestar atenção na sua rotina.

Além disso, também tem um impacto positivo em relação
ao sono, que é um dos sintomas da síndrome de burnout. As
atividades podem ser variadas, ou seja, você pode encontrar
aquela que melhor se encaixe às suas necessidades e gostos.

Caso você esteja trabalhando de casa, o ideal é estabelecer
horários para dar início e também finalizar as suas atividades
do trabalho. Além disso, fazer algumas pausas de 15 a 20 minutos após algumas horas de trabalho é essencial para evitar o
estresse e relaxar um pouco.

Entre as principais atividades podemos citar a corrida, natação,
pedalar, dançar e até exercícios funcionais, musculação e yoga.

ALIMENTAÇÃO BALANCEADA
Uma boa alimentação baseia-se na ingestão de nutrientes e vitaminas que sejam adequados para a sua
rotina diária. Afinal, alimentar-se de maneira saudável é
essencial para ter uma melhor qualidade de vida.
Para ter uma alimentação balanceada, é necessário
pensar em alguns pontos, como: variedade de alimentos,
equilíbrio no prato e também a quantidade. Dessa maneira, é
possível ter a energia necessária para enfrentar o dia.

MOMENTOS DE LAZER
Pense em algumas atividades que trazem a sensação
de bem-estar para você. Indo além das atividades físicas,
também podem ser passar um tempo com a família, assistir aos filmes e séries que gosta, meditação ou algum
outro hobby.
O importante é que você encontre maneiras de se
desligar do trabalho e aproveitar o tempo que você tem com
atividades que te trazem prazer, descansando não apenas a
mente, mas também o corpo.
comunicacao@sindipneus.com.br - www.sindipneus.com.br

DESCANSO
Parece óbvio, não é mesmo? Mas a verdade é que às
vezes vivemos em uma rotina tão rígida, em que tudo
parece urgente e temos que fazer as coisas para aquele
minuto que descansar parece uma realidade distante.
Além de fazer algumas pausas durante o horário de trabalho, ter um tempo para que você efetivamente descanse, sem
se preocupar com o trabalho, a faculdade ou todas as outras
atividades pendentes que estão na sua cabeça neste momento.
Você pode até estar pensando que não tem tempo para descansar. Mas isso é essencial para a qualidade de vida no trabalho, além de ser essencial para que tenhamos energia para
realizar todas as outras tarefas diárias.

Artigo originalmente publicado em: https://www.cuidar.me/
blog/saude-e-bem-estar/sintomas-sindrome-burnout
maio/junho 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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 BLITZ PNEUS
PLANALTO - TEL: (33) 516-2072

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
ILA BRETAS- TEL: (31) 3273-4919
IGARAPÉ
n RECAPAGEM CAMPOS
BAIRRO JK - TEL.: (31) 3534-1552
IPATINGA
n RG PNEUS
IGUAÇU - TEL.: (31) 3824-2244
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ITABIRITO

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

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

JUIZ DE FORA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.pneuforte.com.br

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

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

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

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

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

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

FORMIGA

BETIM

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

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

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

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

n BQ PNEUS RECAUCHUTADORA E COMÉRCIO LTDA.
PASSARINHO - TEL.: (32) 3332-2988
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n n PNEUCAR
AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES - TEL.: (33) 3329-5555

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

n UNICAP
MARINGÁ - TEL.: (37) 3321-1822
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n JR PNEUS
AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES - TEL.: (33) 3321 3888

CONGONHAS

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

ITABIRA

CARATINGA

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
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n PNEUS SANTA HELENA
JD. ANDRADES - TEL.: (34) 3814-9494
JD. PAULISTANO - TEL.: (34) 3823-1020
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PATROCÍNIO

UNAÍ

n n AUTOMOTIVA PNEUS LTDA.
MORADA DO SOL - TEL.: (34) 3831-3366
PITANGUI

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

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

VARGINHA

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

n AD PNEUS
PARQUE URUPÊS - TEL.: (35) 3222-1886
n BLITZ PNEUS
SÃO CRISTÓVÃO- TEL.: (33)3523-4140

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

n POÇOS CAP LTDA.
CAMPO DO SÉRGIO - TEL.: (35) 3713-1237
SABARÁ
n RECAPONTE PNEUS
RODOVIA MG 5 - TEL.: (31) 3486-1966

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

n TOKIO PNEUS
SÃO CRISTÓVÃO- TEL.: (33)3521-4918

OUTROS ESTADOS

TIMÓTEO

SANTA LUZIA

BAHIA

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

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

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

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

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

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

n SEP RECAPAGEM
PROGRESSO - (31) 3774.3109 / (31) 99998.8908
TEÓFILO OTONI

n JR PNEUS
AV. ALFREDO SÁ - TEL.: (33) 3522 5580
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Pituba / Salvador
Água de Meninos / Salvador
Iguatemi / Salvador
Centro / Feira de Santana
Conceição / Feira de Santana
Estrada do Coco/ Lauro de Freitas
GOIÁS
n MARIA FRANCISCA PNEUS
SENADOR CANEDO- TEL.: (62) 3565-8358

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MATO GROSSO DO SUL

n JACAR PNEUS LTDA.
RODOVIA UBÁ/JUIZ DE FORA - TEL.: (32) 3539-2800
UBERABA

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

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

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

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

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

n PNEUS JANDAIA AUTO CENTER
JANDAIA DO SUL - TEL.: (43)3432-1681
n RODABEM
MARIALVA - TEL.: (44)3232-1086
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
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 TYRESOLIS DO TRIÂNGULO LTDA
DISTRITO INDUSTRAL - TEL.: (34) 3239-9800

n MORECAP RENOVADORA DE PNEUS
MOGI MIRIM- TEL.: (19)3022-8000
n REAL TYRES PREMIUM
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- TEL.: (17)3223-1165
n STAR PLUS PNEUS
UCHOA TEL.: (17)3101-1066

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

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

maio/junho 2022

PNEUS&CIA

33

