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   Finalmente, o ano para as feiras e 
eventos teve início. Estamos nos apro-
ximando de dois dos maiores eventos 
do setor de transporte de cargas: a Au-
tomec Pesados & Comerciais e a Pneu 
Show Recaufair, eventos que prometem 
reunir um público seleto para conhecer 
e testar as novidades e tecnologias do 
mercado automotivo.

   Já que estamos prestes a conferir um 
dos maiores eventos para o setor de re-
posição de peças, nada melhor que 
estar atento ao mercado de reposição, 
que vem crescendo e se desenvolven-
do no Brasil, e que espera crescer ainda 
mais diante de eventos como estes. Não 
poderíamos deixar de falar de pneus, já 
que estamos diante de uma feira que 

Bem-vindo à Automec e à PneuShow
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promete novidades e inovações no mer-
cado. Pércio Schneider, especialista no  
assunto, mostra alguns aspectos impor-
tantes para o setor diante de um evento 
como a Recaufair PneuShow e nos dá um 
panorama do segmento em 2012.

   Você confere nessa edição uma ma-
téria sobre a capacitação para o trans-
porte de produtos perigosos, que deve 
ser feita pelo menos uma vez ao ano, 
evitando assim transtornos e multas ao 
transportador. Você vai conhecer a tra-
jetória de grandes empresas do setor  
automotivo, que são sinônimo de cresci-
mento e sucesso, pois se desenvolvem 
e crescem a cada dia, conquistando 
mais clientes e importantes posições no 
mercado nacional.

Boa Leitura!
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motorista. É importante que o motorista sai-
ba o que está transportando e qual a melhor 
forma de transportar. Com isso, os centros 
de capacitação auxiliam os transportadores, 
para que eles façam o procedimento pelo 
menos uma vez ao ano, de acordo com a 
idade do veículo, o que garante mais segu-
rança e minimiza o número de multas por 
desrespeito às normas, e ainda o número 
de acidentes causados pelo transporte ina-
dequado das cargas.

   Fazer a inspeção e emitir o certificado de 
capacitação para o transporte de cargas 
perigosas é rápido, simples e fácil. Basta se 
dirigir a um centro de inspeção e apresentar 
os seguintes documentos: carteira de habi-
litação, documento de veículo, certifica-
do de descontaminação e certificado de 
cronotacógrafo. O procedimento dura em 
média de 30 a 40 minutos, e o motorista re-
cebe o certificado de capacitação em se-
guida, sem correr o risco de ser multado ou 
impedido de fazer novos carregamentos.
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O transporte de produtos e cargas pe-
rigosas é regido por diversas normas 
de segurança, que devem ser segui-

das para que a sociedade, a carga trans-
portada e o motorista não sejam colocados 
em risco, mediante algum acidente devi-
do à carga mal condicionada. De acordo 
com o decreto n° 96044, de 18 de maio de 
1988, que aprova o Regulamento para o 
Transporte Rodoviário de Produtos Perigo-
sos, todo veículo que realiza o transporte de 
cargas perigosas deve seguir as recomen-
dações exigidas para que não seja sujeito à 
fiscalização e multas, que podem variar de 
617 a 123,40 UFIRs.

   Para realizar o transporte de produtos pe-
rigosos, o veículo deve estar capacitado. 
Essa capacitação é feita pelo INMETRO 
(Instituto Nacional de Metrologia e Nor-
malização e Qualidade Industrial) ou por 
um órgão credenciado por ele, de acordo 
com instruções e cronologia estabelecidas 
pelo próprio INMETRO, observados os pra-

Por Keli Gois

“Dívida pra mim é sagrada. Deus lhe pague ”.06

zos e rotinas recomendadas pelas normas 
de fabricação ou inspeção, que atenda to-
das às exigências de cada RTQ - Regulador 
Técnico da Qualidade.

   Muitos transportadores e embarcadores 
ainda desconhecem ou ignoram a obriga-
toriedade da capacitação para os veículos 
que fazem o transporte de produtos perigo-
sos. Com isso, surge um grande problema, 
pois o veículo que não segue as normas 
estabelecidas pelo INMETRO coloca a car-
ga e os locais por onde trafega em risco, já 
que não é adequado e não está capacita-
do para fazer determinado tipo de transpor-
te. Além disso, diante de uma fiscalização, 
o veículo pode ser impedido de fazer um 
novo carregamento.

   A carga considerada perigosa, por si só, 
representa riscos para a sociedade e para 
o motorista. É mais perigosa ainda se trans-
portada inadequadamente, sem qualquer 
orientação do embarcador ou cuidado do 

Transportadores que não possuem o certificado para o transporte de cargas
perigosas podem ser multados e impedidos de carregar

como capacitar seu caminhão?
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Transporte de cargas perigosas 



prestados. Seus funcionários são treinados e 
capacitados para atender às exigências do 
mercado, para que os motoristas saiam do 
local com o certificado de capacitação em 
mãos em um curto intervalo de tempo.

   Atualmente, realizam dois tipos de capa-
citação para Transportes de Produtos Perigo-
sos: o CIPP e o CIV, seguindo os Reguladores 
Técnicos da Qualidade RTQ5 - Parte rodante 
do veículo, RTQ 7i – Inspeção de tanque e 
RTQ Car – Carroceria. Após a inspeção, o 
motorista recebe a certificação e a autoriza-
ção para realizar o transporte de mercado-
rias classificadas como perigosas.

“São 70 mil metros de pátio 
para o caminhão ficar estacio-
nado. Estamos próximos ao 
Porto de Santos e temos uma 
área com entrada e saída; o 
caminhão não dá ré. Temos 
duas linhas de inspeção para 
dar mais agilidade. Tudo isso 
leva o caminhoneiro a ter mais 
conforto e segurança”, afirma 
Ricardo, diretor. 

Por que realizar a inspeção no Centro de Capacitação Atlântida?

   Recentemente, foi inaugurado em Cuba-
tão (SP), o Centro de Capacitação para o 
transporte de produtos perigosos Atlântida 
Cubatão, um pátio com 70 mil m², localiza-
do próximo ao Porto de Santos, o que vai fa-
cilitar a vida do motorista, que pode sair do 
local e ir direto ao porto para fazer a carga  
das mercadorias.

   O Centro de Capacitação Atlântida 
Cubatão é uma empresa especializada em 
Capacitação para o Transporte de Produtos 
Perigosos para veículos de cargas. Como 
prova de sua seriedade e comprometimen-
to com a qualidade e excelência, desenvol-
ve seus serviços dentro das normas exigidas 
no mercado. É uma empresa credenciada 
e certificada pelo INMETRO (Instituto Nacio-
nal de Metrologia e Normalização e Quali-
dade Industrial) para realizar a inspeção e a 
emissão de certificados de capacitação. 

   Conta com uma equipe de técnicos qua-
lificada e especializada, que realiza todo o 
procedimento de inspeção e vistoria com 
segurança. A empresa preza pela qualidade 
no atendimento e excelência nos serviços 

Cubatão ganha novo Centro  
de Capacitação

como capacitar seu caminhão?

O centro está próximo ao porto de Santos.

Localizado dentro do pátio da Associação ACTA/ SINDGRAN, local onde os 
motoristas aguardam para ir ao porto de Santos e Guarujá.

Próximo a um grande polo de produtos perigosos, proporciona mais  
comodidade aos motoristas.

Atendimento é especializado e de qualidade.

O motorista pode esperar todo o procedimento em uma área de 70 mil m², 
onde pode estacionar o caminhão gratuitamente, sem correr o perigo de ser 
roubado.

O local conta com sanitários, refeitório, sala de recepção e sala de espera.

O motorista pode estar acompanhado da família. O local permite  
sua estadia enquanto o veículo estiver em processo de inspeção.

Transporte de cargas perigosas 



Qualidade como diferencial

“Eis o fim de quem crê em muita gente.”08
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O que são produto e carga perigosa?

Produto perigoso: Substâncias ou artigos 
encontrados na natureza ou produzidos por 
qualquer processo que, por suas características  
físico-químicas, representem risco para a saúde 
das pessoas, para a segurança pública ou para 
o meio ambiente. 

Carga perigosa: Considera-se carga perigosa, 
de forma geral, qualquer tipo de carga sendo 
transportada de forma inadequada, mal acondi-
cionada, estivada etc.

Um produto é considerado perigoso para o trans-
porte, quando se enquadrar em uma das classes 
de produtos perigosos estabelecidos pela Agên-
cia Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

A inspeção deve ser feita em todos os caminhões 
que transportam produtos perigosos. O período 
varia de acordo com a idade do veículo, que 
pode ser dividido em:

Quem deve fazer a inspeção?

Até 10 anos 1 vez ao ano

De 10 a 20 anos de 6 em 6 meses

Acima de 20 anos de 4 em 4 meses

ao Porto de Santos, dentro do pátio da 
Associação ACTA / SINDGRAN, facilitando 
o acesso do motorista para carga e des-
carga. Além disso, disponibiliza estaciona-
mento gratuito e uma área de 70 mil m², 
para que o motorista possa aguardar en-
quanto o veículo passa pela inspeção. O 
espaço dispensa a necessidade de mano-
brar o caminhão e o motorista tem à sua 
disposição um refeitório, vestiário e acesso 
gratuito a internet, que facilitam sua esta-
dia no local até receber o caminhão e o 
certificado para realizar o transporte.

O motorista tem a sua disposição refeitório, sala de espera, sanitários  
 e internet livre

   O Centro de Capacitação Atlântida 
Cubatão realiza o serviço de Inspeção e 
Capacitação com seriedade e responsa-
bilidade. Seus serviços são desenvolvidos 
com atenção às necessidades do cliente, 
que recebe sua certificação em um curto 
intervalo de tempo, o que garante mais  
segurança e comodidade.

   Além de preços competitivos, o centro 
proporciona aos clientes um atendimen-
to personalizado. Um grande diferencial 
é o fato de ele estar localizado próximo 

Duas linhas de inspeção, que proporcionam agilidade no atendimento

Atendimento técnico especializado e de qualidade
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• Explosivos
• Gases
• Líquidos inflamáveis
• Sólidos inflamáveis
• Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos
• Substâncias tóxicas e infectantes
• Materiais radioativos
• Substâncias e artigos perigosos diversos



O que são produto e carga perigosa?



O aumento da frota circulante no Bra-
sil nos últimos anos, especialmente 
de caminhões, cujas vendas bate-

ram recorde em 2011, vem impulsionando 
substancialmente a indústria de autopeças 
nacional, que, no ano passado, registrou 
crescimento da ordem de 4,76%.

   Mas, se por um lado, o bom desempenho 
do setor traz novos ânimos, por outro, impõe 
grandes desafios às empresas. É que cada 
vez mais o segmento de reposição/repara-
ção, hoje responsável pela manutenção de 
80% do total dos veículos que rodam pelo 
País, precisa investir em tecnologia e profis-
sionais capacitados para atender à uma de-
manda crescente que chega às oficinas.

   Além disso, novos projetos na área de infra-
estrutura e a realização de grandes eventos, 
como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, 
começam a criar uma nova dinâmica em 
termos de logística no Brasil, que a indústria 
de autopeças também já vem trabalhando 
para se adequar.

a indústria de reposição de peças. Nesse as-
pecto, um novo desafio surgiu com a entra-
da em vigor, neste ano, do Proconve 7 – Euro 
5 (Programa de Controle da Poluição do Ar 
por Veículos), que  define novas regras para a  
emissão de poluentes.

“Os fabricantes de autopeças já inves-
tiram em novos processos para aten-
der à legislação. Com a nova moto-
rização nas ruas, os profissionais de 
reparação também precisam buscar a  
atualização”, analisa Bento.

Movimento acima da média

   Segundo dados do Sindicato da Indústria 
de Reparação de Veículos e Acessórios do 
Estado de São Paulo (Sindirepa), o setor de 
reparação de veículos (linhas leve e pesada) 
possui 93,4 mil oficinas, emprega mais de 
745 mil profissionais e teve faturamento de 
R$ 32,2 bilhões em 2011.

“Em 2010, o movimento nas oficinas ficou 
acima da média, sendo o melhor desem-
penho desde 2004. Isso aconteceu devido 
a vários fatores: o aumento da frota circu-
lante, além da ampliação da inspeção 
ambiental veicular para todos os veículos 
que circulam na cidade de São Paulo, 
onde há a concentração de 25% da frota 
circulante de todo o País”, comenta Antonio 
Fiola, presidente do Sindirepa.

   Na visão do presidente, o setor continuará 
aquecido neste ano. “O mercado de repa-
ração de veículos, em geral, deve manter o 

de reposição de peças
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“Em rio de piranha jacaré usa camisinha”.  10
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Indústria de autopeças prevê investimentos da ordem de US$ 2,5 bilhões 
em 2012 e se prepara para atuar num novo cenário, em que a busca pela 

atualização e especialização é uma exigência cada vez mais forte.

Por: Madalena Almeida

“O mercado de comerciais leves, por 
exemplo, tem expectativa de crescimento 
de 11,4% para 2012. Parte desse aumento 
está relacionada diretamente à Copa do 
Mundo e às Olimpíadas”, comenta Antônio 
Carlos Bento, vice-presidente do Sindicato 
Nacional da Indústria de Componentes 
para Veículos Automotores (Sindipeças) e 
coordenador do GMA - Grupo de Manu-
tenção Automotiva, responsável pelo Pro-
grama Caminhão 100%.    

 Segundo ele, os resultados positivos da 
indústria de reposição de peças estão 
ainda relacionados a uma mudança de 
comportamento do motorista brasileiro, 
que tem se mostrado mais consciente 
quanto à necessidade de manutenção  
preventiva dos veículos.

“O índice de manutenção preventiva vem 
aumentando gradativamente nos últimos 
anos. Dados da Gipa, órgão internacional 
de pesquisa de pós-venda, que avaliou o 
comportamento de quatro mil motoristas, 
revelaram que 49,2% dos entrevistados 
costumam levar o veículo para fazer a ma-
nutenção preventiva. E esse percentual su-
biu dez pontos desde 2001. À medida que 
o motorista entende que a manutenção 
preventiva custa, em média, 30% a me-
nos do que a corretiva, além de garantir a 
segurança do veículo e reduzir a emissão 
de poluentes, ele passa a cuidar melhor 
do seu bem, fazendo revisões periódicas 
em uma oficina de confiança”, destaca o  
vice-presidente do Sindipeças.

   As constantes transformações na área tecno-
lógica também vêm impactando fortemente 

Antônio Carlos Bento
vice-presidente Sindipeças

de reposição de peças
Os desafios do setorOs desafios do setor



ritmo de crescimento, devido ao aumento da 
frota circulante do País, estimada em mais de 
40 milhões de unidades, entre automóveis, 
comerciais leves, caminhões, ônibus e mo-
tocicletas. Os investimentos em máquinas e 
equipamentos, assim como no aprimoramen-
to da capacitação da mão de obra, a fim de 
garantir serviços de qualidade nas oficinas, 
continuarão a ser prioridades.”, destaca Fiola. 
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   Dados da Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automotores (Anfavea)
apontaram que, em janeiro, as vendas de 
caminhões cresceram 6,3% , e as de ôni-
bus 4,6%, em comparação ao mesmo pe-
ríodo de 2011.

    A expectativa é que o acumulado do ano 
chegue a 9,6% para caminhões e 14,3% 
para ônibus, segundo a Federação Nacio-
nal da Distribuição de Veículos Automotores 
(Fenabrave).

   Esse resultado positivo também já é perce-
bido no mercado de reposição de peças, 
que, conforme projeções do Sindipeças, 
mantém perspectivas de investimento da 
ordem de US$ 2,5 bilhões em 2012 (25% a 
mais do que no período anterior).

   Os bons ventos favorecem, principalmente, 
os segmentos de veículos pesados e comer-
ciais, que continuam demonstrando tendên-
cia de crescimento e ganhando importância 
cada vez maior no cenárioeconômico do País. 

   As novidades e últimos lançamentos 
para esses setores poderão ser conferidas 
na 3ª Automec Pesados & Comerciais -  
Feira Internacional especializada em Peças, 
Equipamentos e Serviços para Veículos Pesa-
dos e Comerciais, que acontecerá entre os 
dias 10 e 14 de abril, no Pavilhão de Exposi-
ções do Anhembi, em São Paulo. 

Organizada pela Reed Exhibitions Alcântara 
Machado, a exposição, que é bienal, conta-
rá com a participação de 500 marcas. A pre-
visão é que 30 mil profissionais visitem a Feira.

Um termômetro do setor

Antonio Fiola
presidente do Sindirepa 

Hércules Ricco, diretor da 
Automec Pesados

“O segmento de pesados vem crescendo nos últimos 
anos. Por isso, sentimos a necessidade de realizar um 
evento voltado somente para esse setor, o que resultou no 
desdobramento da Automec em categorias leves e pesa-
dos. A cada edição, a Mostra tem cumprido sua finalidade 
de ser um elo entre os compradores e as empresas exposi-
toras, consolidando-se como a principal vitrine de lança-
mentos, novas tecnologias e oportunidades de negócios 
para profissionais do setor. Estamos bastante otimistas e 
acreditamos que a Feira irá superar as expectativas em 
termos de negócios e contatos  , garante Hércules Ricco, 
diretor da Automec Pesados. “



 Venda de caminhões cresce em março

De acordo com dados divulgados pela Fenabrave, com 
base no sistema Renavan, o mercado de caminhões  
registrou um aumento nas vendas, com a comerciali-
zação de 13.309 unidades, um avanço de 22% se  
comparado fevereiro, com 10.896 unidades. Já o volume 
 ficou 8% abaixo dos emplacamentos de março de 
2011, que somariam 14.448 unidades. O governo vai 

anunciar, ainda este mês, 
as novas medidas de estí-
mulos ao segmento de veí-
culos comerciais, com taxas  
especiais para o crédi-
to Finame. A linha para  
financiar a aquisição de 
ônibus e caminhões terá o 
juros cortado de 10% para 
7,7% ao ano. O prazo será 
ampliado de 96 meses  

para 120 meses. 

Motorista não será obrigado a fazer 
teste do bafômetro

O Superior Tribunal de Justiça – STJ determinou que 
o motorista que se recusar a fazer o teste do ba-
fômetro ou exame de sangue para comprovar a  
influência do álcool no sangue não poderá ser preso 
ou ser alvo de ação penal, pois ele não é obriga-
do a produzir provas contra si mesmo. Depoimento 
de testemunhas, guardas de trânsito e ainda testes 
visuais feitos por médicos para avaliar o estado do 
condutor não valerão como prova. Mas o moto-
rista está sujeito ainda a apreensão da carteira ou  
aplicação de multas.

 Sustentabilidade
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Regime automotivo dará ponto às montadoras

O Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio,  
Fernando Pimentel, anunciou que o novo regime auto-
motivo brasileiro vai incluir tabela de pontos a ser cumpri-
da pelas montadoras. Os veículos com mais tecnologias 
terão um IPI menor. A empresa que cumprir mais quesi-
tos, como a nacionalização de itens, será beneficiada 
com incentivos e com redução no IPI. De acordo com  
Nelson Barbosa, Secretário Executivo do Ministério da  
Fazenda, o regime não é apenas uma questão de  
conteúdo nacional, é muito mais que uma questão de 
pesquisa e desenvolvimento. 

BR-381 é líder em acidentes com caminhões

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, só nos dois primei-
ros meses do ano, foram registrados 183 tombamentos de  
caminhões nas BRs mineiras, cerca de três acidentes por 
dia. A PRF aponta o excesso de velocidade, a imprudên-
cia e a falta de atenção dos motoristas como as principais 
causas dos acidentes. A BR-381 é a líder em tombamentos, 
entre janeiro e fevereiro o número de tombamentos foi de 
67, com 43 feridos e uma morte. A BR-040 aparece como 
a segunda colocada, ao todo foram 34 acidentes, com  
65 feridos e cinco mortos. A BR-262 aparece em terceira, 
com 21 acidentes e sete feridos.

 Mercado Acidentes
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Empresa é certificada por gestão em saúde e segurança

A fábrica da MAN Latin America, em Resende (RJ) foi recomendada para 
a certificação da norma OHSAS 18.001, especificação de auditoria, que 
permite às organizações gerir riscos operacionais e melhorar o desempe-
nho por meio do acompanhamento de riscos existentes. A montadora é 
a segunda empresa do Grupo MAN a ser certificado pela norma. Para 
isso, a empresa implantou o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança  
Ocupacional. Além disso, foi recomendada para a recertificação do  
sistema de Gestão da Qualidade (ISO TS 16.949) e a manutenção do  
sistema de Gestão Ambiental (ISO 14.001). 
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“Em cima da morte, em busca da sorte!”! 
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 Caminhões



Restrição na Marginal Pinheiros não reduz lentidão 

Desde 2010 os caminhões sofrem restrição na Marginal Pinheiros, 
mas a medida mudou muito pouco a lentidão na via. Na média, 
os congestionamentos sofreram um aumento no período da manhã, 
durante a tarde houve uma ligeira melhora. Especialistas apontam 

que vias que anteriormente eram 
evitadas pelos caminhoneiros  
sofrem rápida ocupação sempre 
que surge um alívio temporário. 
Desde o inicio de março a circu-
lação de caminhões também foi 
restrita na Marginal Tietê, mas ain-
da não há estudos sobre a melho-
ra ou piora do trânsito na via.

Polícia multa 41 caminhões por dia na Anchieta e Imigrantes

Nos últimos dois anos, cerca de 41 caminhões foram multados dia-
riamente por trafegar na faixa esquerda das rodovias Anchieta e 
Imigrantes. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, 30.216 ca-
minhões e ônibus foram autuados por trafegar na faixa proibida. Na  
Anchieta, o número teve uma queda, passou de 15.423 em 2011 
para 13.981 em 2012. Já na Rodovia dos imigrantes, foram registra-
das 812 infrações. O desrespeito a lei resulta em infração grave no 
valor de R$ 127,69, o motorista perde cinco pontos na carteira

Ford Transit se 
destaca no mercado 
brasileiro
 

 A Ford Transit, eleita a 
Van do Ano 2012 no 
Reino Unido, se destaca 
no mercado brasileiro e 
aumenta a sua partici-

pação no segmento de veículos leves. O modelo 
é vendido no Brasil nas configurações furgão curto, 
furgão longo, chassi-cabine e van de passageiros. 
A série vem equipada com itens como: airbag, freio 
a disco nas quatro rodas com ABS e distribuição ele-
trônica de frenagem, controle eletrônico de esta-
bilidade e tração, entre outros. A Van é equipada 
com motor Duratorg 2,4 L turbodiesel, de 115 cv, 
câmbio de seis marchas e tração traseira.  A Ford 
Transit teve um avanço de 79% em 2011. No pri-
meiro bimestre de 2012, seu volume cresceu 19,4% 
em relação ao mesmo período do ano passado, 
com 750 unidades emplacadas, aumentando sua 
participação no mercado brasileiro.
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Volkswagen firma parceria com Neymar

A Volkswagen do Brasil firmou, na ultima sexta-feira (30/03), 
patrocínio com o jogador de futebol Neymar, que joga 
atualmente no Santos e na Seleção Brasileira. O acordo 
vai até 2016 e o jogador fará uma série de campanhas 
publicitárias da empresa, além de utilizar modelos da 
Volkswagen em seu dia a dia. A Volkswagen já possui 
tradição no apoio ao futebol e ao esporte em geral no 
Brasil e no mundo. Desde 2009 até a Copa do Mundo de 
2014, a empresa patrocina a Seleção Brasileira de Fute-
bol. Assim como a Seleção, a marca expressa valores 
bastante importantes para o brasileiro, como confiabili-
dade, paixão e proximidade ao público.

Pedágios

Multas

Trânsito

Ford

Patrocínio

Disque Denúncia
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IBAMA: 0800 61 80 80

Denúncia de Turismo sexual: 0800 99 0500

Violação dos Direitos da Criança e do
adolescente 0800 99 0500

Tráfico de Crianças eAdolescentes: 100

Tráfico de drogas: 190/181
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Manutenção em Rodovias federais pode ser reduzida

Empreiteiras responsáveis por 15.104 km em obras de ma-
nutenção em estradas federais acreditam que os contratos 
podem cair para 1.316 km até dezembro desse ano, o que 
pode causar mais danos às estradas. De acordo com o  
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit, 
os contratos mais recentes de manutenção tinham dois anos 
de duração e deveriam dar lugar a outros de até cinco anos, 
à medida que fossem vencendo. Em 2009, foram lançados 
editais de licitação para contratar obras em 313 lotes de ro-
dovias federais no valor total de R$ 14,3 bilhões. Esses núme-
ros tiveram pequena redução em 2010, mas desabaram em 
seguida. Em 2011, o Dnit lançou editais para obras em 196 
lotes, que previam investimento de apenas R$ 1,9 bilhão. 

 Obras 
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“ À noite, todas as pardas são gatas. ”. 



   A Autopeças Perim é uma empresa que se  
preocupa com o cliente, procura sempre  
soluções e serviços para contribuir com o setor e 
facilitar a vida dos mecânicos e caminhoneiros. 
Prova disso é o emprenho de Carlos Eduardo em 
trazer uma nova tecnologia ao mercado brasi- 
leiro, que vai contribuir com a qualidade do  
serviço de muitos mecânicos. 

  A tecnologia será apresentada ao  
público na Automec Pesados & Comerciais e tem 
como objetivo trazer mais benefícios e facilidades 
ao mecânico, e maior lucratividade para as ofici-
nas. Está investindo em um processo de requalifi-
cação mecânica, hoje os mecânicos têm dificul-
dades de lidar com os caminhões que saem de 
fábrica com novas tecnologias. Eduardo procura 
requalificar esses mecânicos, para que eles sai-
bam lidar com os novos modelos e que possam  
expandir seus negócios.

    Com isso, traz ao mercado brasileiro a tecno- 
logia Jaltest, um software que permite que o 
mecânico possa detectar diferentes tipos de  
problemas em diversos modelos de cami-
nhões, carretas, pick-ups, e furgões. Essa tec-
nologia já vem sendo testada pela empresa 
na oficina desde novembro do ano passado, 
Carlos Eduardo garante que facilitará muito a 
vida e o trabalho do mecânico. 

   
   O equipamento também vem acompanhado 
de um dicionário “TecDoc” que permite ao me-
cânico consultar, por meio do número da peça 
a lista de fornecedores daquele produto no  
Brasil, o que facilita seu trabalho e proporciona mais  
comodidade aos clientes.

“Devagar..., nunca se chega”. 14
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Por Keli Gois

vendas e a distribuição dos produtos. Conta com 
um amplo estoque, e vendedores que conhe-
cem o produto, auxiliando o cliente na hora da 
compra. Distribui seus produtos para mecânicos, 
frotistas, transportadores e caminhoneiros, que  
encontram   nas  lojas  um produto de qualidade  
com  um   preço  acessível,  além de atendimento  
técnico especializado.

   Muito mais que a garantia das peças, oferece 
aos clientes o serviço mecânico, por meio da 
oficina que possui, onde os clientes podem  
solucionar problemas, além de receber orien-
tação sobre qual o melhor produto e sua apli-
cação correta. Sua qualidade e agilidade no 
atendimento é um grande diferencial, que se 
caracteriza pelo treinamento e qualificação dos 
funcionários, que não se preocupam apenas em 
vender o produto, e sim, atender e solucionar as  
necessidades de cada cliente. 

   A empresa investe muito em ações ambien-
tais, prova disso é a preocupação em fazer o 
tratamento da água, além do recolhimento dos 
líquidos de lavagem dos produtos e a separação 
dos filtros de óleo para empresas especializadas 
em recolher os resíduos. Fazendo seu trabalho de 
maneira correta, sem agredir o meio ambiente.

   A Autopeças Perim foi fundada quando  
Carlos Eduardo Ribeiro e seu pai tiveram a idéia 
de abrir uma loja de autopeças para dar agilida-
de na manutenção dos caminhões da transpor-
tadora que possuíam, ampliando assim, os negó-
cios da família. A partir de então, a empresa vem  
crescendo significativamente. 

  Desde a fundação, até os dias de hoje, a  
empresa cresce e se destaca no mercado de  
autopeças, hoje é considerada uma das maiores 
redes de lojas de autopeças do Brasil especializa-
da na distribuição de peças para caminhões da 
linha Scania e Volvo.

Perim apresenta nova 
tecnologia na Automec 2012

Referência na linha pesada Scania e Volvo, a Perim traz com 
exclusividade ao mercado brasileiro a tecnologia JalTest

Com uma experiência de 33 anos no mer-
cado, a Autopeças Perim é referência na 
linha pesada, especializada nas marcas 

Scania e Volvo. Hoje comercializa cerca de 30 
mil produtos das principais marcas. A empresa 
oferece ainda, atendimento técnico e mecâni-
co, por meio da oficina que possui há mais de 
20 anos. A oficina faz parte da Rede PitStop, que 
é um modelo de negócios que estabelece um 
novo marco no mercado de reposição indepen-
dente, por meio de uma rede única e bem es-
truturada que atrai investimentos dos fabricantes, 
que se transforma em consultoria e treinamento.

   Especializada na distribuição de peças para 
caminhões, comercializa produtos das princi-
pais marcas, itens como: implementos rodovi-
ários, freios, turbinas, embreagens, filtros, entre 
outros. Possui um amplo estoque, além de ofe-
recer garantia de todos os produtos. Oferece 
ainda, serviço mecânico para auxiliar os clientes 
na parte de instalação da peça. Conta com  
parceiros e fornecedores originais das montado-
ras, como a Metal Leve, Mahle, Sachs, ZL Brasil,  
Fras-le, entre outras.
  
   Localizada em São Paulo, possui filiais em  
Guarulhos, São Bernardo do Campo, Caçapava, 
Santos e Ribeirão Preto, pelas quais realiza as  
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Perim traz tecnologia que garante maior
lucratividade às oficinas

“Esse software permite que o mecânico faça 
o diagnóstico de diferentes problemas em 
diversos modelos de caminhões, o que re-
presenta 80% dos diagnósticos em um só 
equipamento”, destaca Eduardo J.J. 



Ciamix lança no mercado um produto de qualidade com função termoacústica, 
que garante beleza e conforto da cabine e bem-estar do motorista

A Ciamix é uma empresa voltada à fabri-
cação de peças moldadas em espumas 
 de Poliuretano flexível, rígida, pele integral 

 (Integral Skin) e peças termoformadas pelo proces-
so “Vacuum Forming” para o mercado automotivo. 

   Atua no mercado de carpetes moldados para 
a linha automotiva (assoalho e porta malas) há 
25 anos e lança o primeiro carpete moldado 
para a linha pesada. O carpete moldado para 
assoalho de caminhões da linha Volkswagen é 
um produto elaborado com carpete automotivo 
e com base de feltro, que exerce também a fun-
ção termoacústica da boléia, proporcionando 
muito mais conforto. 

   Este produto atende atualmente 27 modelos 
da linha Volkswagen, já nos próximos meses vai 
atender mais modelos e também outras mar-
cas. A empresa está à disposição para novos 
desenvolvimentos, tais como: laterais, porta-  
pacotes, entre outros.

13“A inveja é sintoma de incompetência ”.
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A ideia de criar o carpete para assoalho de ca-
minhão surgiu a partir da lacuna deixada entre a 
opção original (borracha) e as forrações recorta-
das e costuradas em vinil. 

  

    Um grande diferencial da Ciamix é a qua-
lidade e excelência em seus produtos e aten-
dimento, visa atender todas às expectativas e  
necessidades dos clientes, leva sempre um pro-
duto de qualidade por um preço acessível. A 
empresa tem ações voltadas para a preserva-
ção do meio ambiente, recicla e reutiliza os ma-
teriais da produção.

A Ciamix, comprometida com a melhoria contí-
nua de seu processo de produção e atendimen-

2012
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de caminhões Volkswagen
Carpetes moldados para assoalho

peças técnicas em poliuretano
e plásticos termoformados

“É mais uma opção de conforto ao 
motorista que faz de sua boléia uma 
extensão de seu lar”, afirma Nestor 
Lotto, diretor.

to, teve seu Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado conforme requisitos da norma NBR 
ISO 9001:2008 e registro no IQNET. 

Disposta a entrar no mercado de veículos pesa-
dos com força total, a Ciamix conta com a par-
ceria da F.Confuorto, uma das maiores e mais 
fortes distribuidoras de peças e acessórios para o 
segmento, que será a principal parceira da em-
presa na distribuição de seus produtos em todo 
território brasileiro. 

Nestor Lotto, diretor da Ciamix.
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88 Seja qual for o motivo por qual sua vida está 
de “cabeça para baixo”, nenhum motivo é mais 
importante que você mesmo.

Durante a gravidez, o cinto de segurança 
não deve ficar sobre a barriga, mas abaixo 
dela. A alça superior deve ficar entre os seios.

Apóie a causa do trânsito mais gentil na in-
ternet. Vamos mostrar ao mundo a força da 
gentileza!

Atenção! Crianças devem viajar sempre no 
banco de trás e com cadeirinha específica 
para cada idade. 

@ Clarice

@ Renault do Brasil

@ Trânsito gentil

@Ecovia

Melhores Twitadas

14 “Escreveu, não leu? Então é burro”.

Randon Registra crescimento em 2011
Randon apresenta números e resultados 
que revelam um significativo crescimento 
nos negócios da empresa no mundo.

Roubo de Cargas: Como se proteger?
Confira dicas da Polícia Rodoviária Federal 
e representantes do setor para não ser mais 
uma vítima do roubo de cargas no país.

O transporte e a previdência Social
O abandono do trânsito causa prejuízos incal-
culáveis. Muitos acidentes no trânsito são ca-
racterizados como acidentes de trabalho. 

Facebook

Seja qual for o motivo por qual sua vida está 
de “cabeça para baixo”, nenhum motivo é mais 
importante que você mesmo.

Durante a gravidez, o cinto de segurança 
não deve ficar sobre a barriga, mas abaixo 
dela. A alça superior deve ficar entre os seios.

Após seis proibições a grandes veículos em 
cinco anos, índice de lentidão no trânsito de 
SP cai só 9 km.

Apóie a causa do trânsito mais gentil na in-
ternet. Vamos mostrar ao mundo a força da 
gentileza!

Atenção! Crianças devem viajar sempre no 
banco de trás e com cadeirinha específica 
para cada idade. 

@ Clarice

@ Renault do Brasil

@ Portal R7

@ Trânsito gentil

@Ecovia

16 “Escreveu, não leu? Então é burro”.
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“A cal é virgem porque só lida com brocha.” 15 

Pesados terão acesso especial na Dutra
Caminhões e ônibus terão uma alça espe-
cial de acesso no km 305 da Via Dutra, no 
sentido São Paulo.

Governo quer tornar lei seca mais rígida
Uma proposta do governo prevê modifica-
ções na Lei Seca com o objetivo de aumen-
tar a efetividade das punições. 
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Bo
lé

ia
 D

ig
it

al

Zona Azul: direito à segurança do carro
Empresa que administra os serviços de Zona 
Azul é condenada a pagar indenização a 
motorista que teve o carro roubado.

Parabéns pelo trabalho de vocês. Amo tudo 
o que é relacionado a caminhoneiro e ao 
que acontece nas estradas. mantenham-me 
informada, por favor.  meu sonho sempre foi 
ser carreteira, mas, por falta de condições, 
não o realizei. Beijos a todos.

Muito importante essa informação. é bom 
ficarmos atentos aos nossos direitos.

Andressa Neves

Roberto Freitas

Comentário enviado por e-mail 

Zona Azul dá direito à segurança do carro

“A cal é virgem porque só lida com brocha.” 17 

Andressa Neves

Zona Azul dá direito à segurança do carro

Acesse nosso canal



o serviço de televendas e com uma equipe 
capacitada para atendimento ativo e re-
ceptivo para venda e pós-venda. Tem como 
principais clientes frotistas, lojas de autope-
ças, mecânicas e consumidor final. A cada 
dia a empresa conquista novos clientes, re-
sultado de sua política de atendimento.

   Para preservar seu nome no mercado, 
propicia a seus clientes um atendimento es-
pecializado e personalizado por meio dos 
vendedores com conhecimento técnico do 
produto, uma vez que são funcionários que 
iniciaram carreira na empresa e foram trei-
nados para prestar consultoria ao cliente por 
ocasião da compra. A Becap conta com 
frota própria, possibilitando a realização de 
entregas com agilidade e qualidade.

               Com perspectivas de crescimento do seg-
mento e da empresa, firmou parcerias com 
fornecedores qualificados e de renome inter-
nacional, participa de eventos, feiras e expo-
sições relacionadas ao segmento. Em abril 
de 2012, a Becap vai participar de um dos 
maiores eventos do setor de reposição de pe-
ças, a Automec Pesados & Comerciais, em 
parceria com a Lema, empresa Italiana com 
43 anos de atuação no mercado, conside-
rada uma das líderes mundiais na produção 
e fornecimento de peças de reposição, que 
conta com a Becap como representante  
exclusiva da linha Iveco no Brasil.

A Becap foi fundada a partir de obje-
tivos comuns de dois irmãos, iniciou  
 suas atividades em dezembro de 

1989. A princípio comercializava peças 
para as linhas FNM e FIAT. Devido a visão 
de negócios dos empreendedores e com-
prometimento com o cliente, se tornou 
uma das referências na distribuição de 
peças no Brasil, comercializando a linha 
Iveco, Renault Master e Fiat Ducato.

   A constatação disso é o amplo estoque 
que possui, oferecendo mais de 22 mil 
itens com peças para uso de mecânica 
ao acabamento. A empresa aposta no 
segmento de reposição de peças e está 
preparada para atender a demanda do 
mercado. Seus clientes encontram tudo 
em um só local, o que garante mais co-
modidade e confiabilidade.

   
   
   Localizada em São Paulo, com 22 anos 
de atuação, a Becap se fortalece con-
quistando lugar de destaque no segmen-
to. Para justificar essa conquista e com o  
objetivo de proporcionar o maior número 
de produtos pelo menor preço, ampliou 
sua atuação no território nacional, com fi-
liais em Ribeirão Preto, São José do Rio Pre-
to, Uberlândia e Curitiba.

   A empresa investe no aperfeiçoamento e 
inovação dos processos para atendimento 
de seus clientes. Além de filiais, conta com 

“Dirigido por mim, guiado por Deus”.18

Com a matriz em São Paulo e mais quatro filiais, 
a Becap se destaca no mercado de reposição de 
peças em  todo território nacional
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Iveco, Renault Master 
e Fiat Ducato
Iveco, Renault Master 
e Fiat Ducato

em peças paraGigante

Por Keli Gois

“Possuímos um estoque com mais de 22 
mil  itens, com isso, conseguimos aten-
der com eficácia as cotações. Os clien-
tes encontram tudo em um só lugar, com 
preço altamente competitivo e rapidez 
na entrega”,  afirma Eder Giacomini  
coordenador de compras.

“A Becap preza pela qualidade e agi-
lidade no atendimento. Contamos 
com frota própria, que realiza entre-
gas para São Paulo capital e Grande 
São Paulo, fortalecendo ainda mais 
a parceria com nossos clientes”,  
afirma José Roberto, coordenador 
comercial.

Frota própria para entrega na Grande São Paulo

Produtos de mecânica à acabamento

Atendimento técnico personalizado

Mais de 22 mil itens a disposição do cliente



a romanaplast alcançou 
vôos mais altos, já é uma 
empresa certificada e 
passou a fornecer para 
grandes sistemistas como 
a isringhausen,afirma Derci

grande diferencial, pois investe no aprimora-
mento de seu processo de produção e em 
treinamento e qualificação de seus funcio-
nários. Trabalha com matérias primas de alta 
qualidade, assim como o ABS, o que garan-
te maior durabilidade e melhor acabamento 
dos produtos fabricados.

Qualidade certificada

   Com vinte e dois anos no mercado a em-
presa vem conquistando lugares de destaque 
no setor automotivo, atualmente recebeu a 
certificação da ISO 9001, o que demonstra 
a sua seriedade. Desde o começo a implan-
tação vem agregando mais qualidade em 
todo o processo de atendimento e produção. 
A decisão em ser mais uma empresa certifi-
cada pela ISO 9001 já vem antes mesmo de 
fechar parceria com grandes clientes, pois 
já tinham essa preocupação em comprovar 
sua qualidade no mercado e agregar mais 
valor à marca da empresa. 

   Como prova de seu fortalecimento no mer-
cado, a empresa está alcançando posições 

A Romanaplast foi fundada em 1990, 
quando prestava serviços para empre- 
 sas que forneciam para grandes mon-

tadoras. Com o passar dos anos, percebeu 
que já tinha a qualidade profissional exigida 
e passou então a desenvolver seus próprios 
produtos para o mercado de reposição. Es-
pecializada em revestimento de caminhões, 
a Romanaplast fabrica e distribui peças 
para acabamento de cabines das marcas: 
Mercedes-Benz, Volvo, Scania, Volkswagen 
e Ford. Desenvolve também peças para 
acabamento interno das portas, teto, pedal, 
revestimento de coluna, além de isolação 
térmica, um dos departamentos que mais 
cresce na empresa.

      
   A Romanaplast tem como principais clien-
tes distribuidores, concessionárias e empre-
sas que atendem seguradoras. Possui um 

Romanaplast recebe certificação de qualidade ISO 
9001 e conquista grandes clientes no mercado Re
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anuncia novos parceirosanuncia novos parceirosIveco, Renault Master 
e Fiat Ducato
Iveco, Renault Master 
e Fiat Ducato

Líder em revestimentos

Romana

Qualidade não é obtida 
por acaso. Ela é obtida por 
meio de potencialidade, 
respeito ao cliente e tra-
balho em equipe”, afirma  
Derci dos Santos, diretora.

de destaque no setor de revestimento, recente-
mente passou a fornecer para grandes sistemis-
tas como a Isringhausen, para a qual fornece 
todas as carenagens para a linha de Vans.

   Ao longo dos anos a Romanaplast se for-
taleceu no setor automotivo e conquistou 
posição de destaque no mercado.

   Além de fornecer para grandes sistemistas, 
recebeu certificação por sua qualidade, o 
que passa mais confiabilidade aos clientes, 
possibilitando novos horizontes para o cresci-
mento da marca. Em 2011 a empresa reali-
zou grandes conquistas, registrou crescimen-
to de 18%. Diante disso, segue otimista e  
coloca como meta para 2012 um cresci-
mento de no mínimo 20%, o que demonstra 
a sua garra e potencialidade.

“

“

“

“

Por Keli Gois
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“Eu só faço os furos, quem mata é Deus. ”20

por Pércio Schneider 
pneus@greco.com.br

Como comentei na edição anterior, de 
11 a 13 de abril próximo, acontecerá 
em São Paulo, nas dependências do 

Expo Center Norte, a 10ª edição da Pneu-
Show Recaufair. Evento direcionado ao setor 
produtivo de reforma de pneus, com a parti-
cipação de fabricantes de equipamentos e 
matéria-prima, que acontece este ano com 
algumas novidades que estão diretamente 
relacionadas com o setor de transportes.

   Para começar, serão 11 empresas de 
pneus novos, mais do que o dobro da edi-

A Pneushow Recaufair 2012 - 10° Feira In-
ternacional da Indústria de Pneus propor-
ciona aos visitantes não só um ambiente  
favorável para os negócios, como promo-
ve também a capacitação e a atualização 
profissional. O Painel Pneushow vai abrir es-
paço durante os três dias do evento para 
debates que englobam diversos assun-
tos relacionados ao setor, além de temas 
como a lei dos resíduos sólidos e o processo 
de certificação das reformadoras.

DIA 11 – 4ª Feira
11h15-12h15: Soluções para aumentar o índice de recapabilidade – VIPAL
15h-16h: Cálculo do frete - Sr. Neuto Gonçalves dos Reis - SEST SENAT
16h-17h: Prevenção ao roubo de cargas - Coronel Paulo Roberto de Souza - SEST 
SENAT
17h-18h: Manutenção básica de veículos pesados - Sr. Rubens Neves Guima-
rães - SEST SENAT

DIA 12 – 5ª feira
10h-11h: Responsabilidade Social-Ambiental - Sr. Pérsio Mesquita dos Santos - 
 SEST SENAT
11h-12h: Logística Integrada - Sr. Onivaldo Zoli - SEST SENAT
12h-13h00: Saúde e segurança no trabalho - Sr. Pérsio Mesquita dos  
Santos - SEST SENAT
14h-15h: A Nova Lei de Resíduos Sólidos Aplicada à Indústria de Borracha e 
Pneus - Dra. Angelica Blanco Rocha – Advogada, Dessimoni & Blanco, e Roberto 
Beccaro - Diretor da Beccaro Consulting & Logistics
17h-18h: A Conformidade Definitiva na Reforma de Pneus - Portaria 444 - Aline 
Rodrigues - Consultora Sênior da DWQ - Consultoria, Assessoria e Treinamento da  
Qualidade
18h15-19h15: Soluções para aumentar o índice de recapabilidade – VIPAL

Dia 13 – 6ª feira
15h15-16h15: Soluções para aumentar o índice de recapabilidade – VIPAL

ção anterior, em 2010, segundo informa-
ções divulgadas pela organização da fei-
ra. Entre elas, estará a FATE, fabricante de 
origem argentina que, em breve, terá uma 
unidade fabril instalada em nossas terras. 
As demais empresas anunciadas no site da 
feira são importadoras.

   Além dos pneus novos, o site da feira indi-
ca a participação de pelo menos sete fabri-
cantes de materiais de reforma (bandas pré-
moldadas para reforma a frio e camelback 
para reforma a quente). Mas em ambos os 
casos – pneus novos e materiais de reforma 
– chama a atenção a ausência de alguns 
nomes, em especial dos cinco grandes fa-
bricantes de pneus instalados no país. É es-
perar a abertura da feira para ver ao vivo.

   Estarão presentes fabricantes e distribui-
dores de equipamentos utilizados direta-
mente por frotistas e transportadores como 
ferramentas para montagem e desmonta-
gem de pneus, calibradores, parafusadei-
ras pneumáticas, materiais para reparos 

de pneus, rodas, câmaras de ar e ferra-
mentas em geral.

   Durante a feira ocorrem alguns eventos 
paralelos. Merece destaque a realização 
do Painel Pneushow, com uma programa-
ção técnica de palestras e debates. Ha-
bitualmente focado no setor de reformas,  
este ano trará assuntos direcionados es-
pecificamente para o transportador, con-
tanto com a presença de especialistas 
que apresentarão temas como cálculo 
de frete, prevenção ao roubo de cargas, 
manutenção de veículos pesados, logís-
tica integrada, entre outros. Essa progra-
mação está sujeita a alterações, como 
destaca o site da feira.

   Reserve um espaço na agenda e partici-
pe. Qualquer oportunidade para conhecer 
um pouco mais sobre as nossas atividades e 
adquirir informação é válida e deve ser apro-
veitada. Já que não dá para rodar pela Mar-
ginal do Rio Tietê em determinados horários, 
preencha esse tempo visitando a feira.

Nos vemos por lá.

Confira as novidades e os 
principais lançamentos que 

você vai ver na Pneu Show 
Recaufair, um dos maiores 

eventos do setor de reforma 
de pneus

Painel PneuShow

Para mais informações, acesse o site:
www.pneushow.com.br
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Nos vemos por lá.



A Jeoás Indústria e Comércio, iniciou 
suas atividades no ano de 2000, com  
 o objetivo de fornecer produtos de 

qualidade a preços competitivos no mer-
cado de reposição de peças automotivas. 
Propondo-se inicialmente à fabricação de 
garfos e anéis para câmbio de veículos da 
linha pesada, fornecendo para distribuidoras 
e montadoras do mercado diesel.

   Atualmente comercializa peças para  
motor, câmbio e elétrica, com foco na linha 
diesel das marcas Ford, Volkswagen, Sca-
nia, Mercedes-Benz, Iveco e Volvo.

   Com uma estrutura moderna e máqui-
nas de última geração e alta tecnologia, a  
Jeoás proporciona maior durabilidade de suas 
peças, oferecendo sempre um produto de 
ótima qualidade. Tem como missão oferecer 
um atendimento personalizado aos clientes, 
dar suporte no pós-venda e trazer soluções de 
qualidade em peças automotivas e serviços.

   A empresa conta com uma grande varie-
dade de produtos como: Válvulas solenóides, 
mancais, cavaletes, anéis de calço de câm-
bio, kits de reparo de sincronizado, garfos de 
câmbio e diferencial, além de trabalhar com 
o desenvolvimento de novas peças.

“Dirigido por mim, guiado por Deus”.22

Pioneira em fundição de precisão traz nova tecnologia que garante 
melhor acabamento e maior durabilidade nas peças fabricadas

Au
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o Nova tecnologia de fundição 

de precisão em alumínioprecisão em alumínio
tecnologia

Por Keli Gois

   Visa à satisfação de seus clientes, se  
preocupa em oferecer sempre a melhor 
qualidade e os melhores preços, (produtos 
de qualidade por um preço acessível). Além 
de oferecer garantia de todos os produtos, 
proporciona sempre uma ótima oportunida-
de de negócios.

   A Jeoás tem como clientes distribuidores 
de peças de todos os portes e empresas de 
comércio exterior que atuam em toda Amé-
rica Latina. Possui parceria com distribuidores 
em vários Estados, o que garante uma am-
pla distribuição e maior comodidade.

Desenvolvimento de peças

   Além da qualidade, que é marca re-
gistrada das peças fabricadas, a empre-
sa oferece um diferencial na criação de  
novas peças, cuidando do projeto até a 
industrialização, de acordo com as exi-
gências do mercado.

“Quando falta alguma peça no mercado, 
pelo fato de não ser mais fabricada ou ter 
pouca disponibilidade, a Jeoás cria o pro-
jeto e fabrica a peça, estando sempre a 
disposição para novas criações e desen-
volvimentos”, explica o Diretor da Jeoás.

Diferencial no mercado
» Tecnologia de fundição de precisão

» Garantia dos produtos

» Preços competitivos 

» Parceria com o cliente

» Suporte no pós-vendas

» Desenvolvimento de projetos e
   industrialização de novas peças

Fundição de Precisão

   A Jeoás é uma das pioneiras a utilizar tecno-
logia de fundição de precisão no segmento 
automotivo. Trata-se de um processo indus-
trial, com rígidos e refinados controles em 
cada etapa da fabricação, para que a peça 
tenha um melhor acabamento interno e ex-
terno e uma durabilidade maior.

Novidade

   A Jeoás investiu recentemente na tecno-
logia de fundição em alumínio. Aliado a um 
processo de acabamento primoroso, con-
fere em suas peças a qualidade tradicional 
de seus produtos e também um compo-
nente que agrada aos olhos do mais exi-
gente consumidor.

   Acesse nosso site www.jeoas.com e con-
fira mais sobre a Jeoás, que está, cada vez 
mais, no gosto dos caminhoneiros.

Torre Alta 
Alavanca Câmbio

Válvula Solenóide

Garfo do Câmbio
G3.60- 1º e Ré



   Segue padrões e normas de qualidade inter-
nacionais para o desenvolvimento e fabricação 
de seus produtos, garantindo assim, qualidade 
e adaptabilidade. Além disso, faz o desenvol-
vimento de novos produtos, feitos sob medida, 
de acordo com a necessidade de cada cliente, 
conforme normas estabelecidas. 

   Os acessórios e a matéria prima utilizada para 
a produção são de excelente qualidade, com 
isso, os produtos possuem alta resistência e maior 
durabilidade. A empresa possui certificação de 
todo material, tem como principais fornecedores 
empresas renomadas como a Termomecânica 
São Paulo SA e Cecil Laminação de Metais SA.

A JSASSO iniciou suas atividades em junho 
de 2002, fabricando válvulas automotivas 
  para pneus, o diretor Jair Sasso possui uma 

experiência de 27 anos na área de metalúrgica, 
quando trabalhou junto com as maiores monta-
doras de veículos do Brasil e adquiriu um vasto  
conhecimento que é aplicado hoje na empresa. 

   Há 10 anos no mercado, a JSASSO é uma 
das principais fabricantes de válvulas automoti-
vas para pneus do país. É a única fabricante de  
Válvulas Super Large Bore (Linha fora de estra-
da), para pneus sem câmara. 

   Conta hoje com a fabricação e comercializa-
ção de mais de 800 itens como: válvulas para 
câmaras de ar e pneus sem câmara, extensões 
flexíveis, semiflexíveis e rígidas, válvulas jumbo e 
super jumbo, ferramentas, câmaras de ar, pro-
tetores para câmaras de ar e outros produtos 
para pneus de automóveis, ônibus, caminhões 
e veículos fora da estrada. Atenta às neces-
sidades do  mercado, está sempre lançando  
novos produtos.

Por Keli Gois

Produtos de qualidade e agilidade na entrega fazem da JSASSO uma das
principais fabricantes de válvulas automotivas para pneus do Brasil

de Válvulas automotivasFabricante 

para pneus é destaque no mercado de peças

   

Conta com uma equipe de colaboradores qua-
lificados e possui representantes em todos os 
estados brasileiros, além de vendedores internos. 
Fornece seus produtos para montadoras, trans-
portadoras, empresas de ônibus, usinas, minera-
doras e distribuidoras da linha de borracharia. 

A captação de clientes é feita por meio dos 
representantes e equipe de televendas, que 
se empenham em aumentar o leque de 
clientes a cada dia, e principalmente por 
meio de indicação de quem já conhece os 
produtos. Vem conquistando cada vez mais 
clientes, muitos recapadores já estão com-
prando seus produtos para recauchutagem  
como:  filme polipropileno perfurado, desmol-
dante, sacos de ar, envelopes, carbides, serras,  
extrusoras, entre outros.

“A JSASSO ocupa uma posição de  
excelência como fabricante de exten- 
sões e válvulas automotivas para 
pneus, acompanhando as tendências  
de um mercado atuante e competitivo”, 
comenta Jair Sasso.

“Os produtos JSASSO têm mais durabi- 
lidade e maior vida útil sob o uso constan-
te e nas condições mais severas”, afirma  
Jair Sasso.
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“É duro ser duro”. 

Geralmente os locais onde ocorrem es-
ses eventos são espaços muito grandes, 
com isso, o visitante acaba andando 
por um longo período. É recomendável 
estar com roupas frescas e leves, assim 
como calçados baixos e confortáveis, 
para não ter problemas ao se deslocar 
de um estande ao outro. Procure apro-
veitar o máximo as visitas, mas para isso, 
é preciso estar disposto e confortável. 
Fazendo isso você não terá problemas, 
apenas resultados positivos na visita a 
cada estande.

Eventos como esses são ótimas oportuni-
dades de realizar novos negócios. Procu-
re fazer o máximo de contatos durante o 
evento, assim como conhecer novas mar-
cas e produtos, que podem ser interessan-
tes para sua empresa. Tenha sempre em 
mãos um cartão de visita para deixar nos 
estandes que visitar, assim como pegar to-
dos os cartões das empresas que visitou. 
Ao término do evento você terá uma lista 
de novos contatos, que poderão se tornar 
futuros parceiros.

Circulação

Contatos 
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Abril é o mês das feiras Automec Pesados 
& Comerciais e a Pneu Show Recaufair. 
Com isso, é importante estar preparado 
e ter conhecimento de todas as datas, 
horários e locais onde os eventos aconte-
cerão. É importante planejar sua viagem 
e hospedagem, conhecer o local do 
evento alguns dias antes, planejar gastos 
com alimentação, compras, transporte, 
entre outros. Fazendo um bom plane-
jamento você não terá problemas no 
decorrer dos eventos e vai se preocupar 
apenas em fazer bons negócios.

Para que você circule pelas feiras e vá 
direto aos estandes que lhe interessam 
é imprescindível conhecer suas localiza-
ções. Geralmente os organizadores des-
ses eventos disponibilizam aos visitantes o 
mapa da feira e a lista de expositores no 
próprio site e no Caex do evento. Reserve 
um tempo antes do início da feira para dar 
uma olhada no mapa, é bom tê-lo em 
mãos também durante o evento para não 
se perder e seguir um planejamento, para 
visitar todos os expositores pretendidos.

Planejamento

Localização
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Curtas
Eventos
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Curtas

“ A união faz açúcar”.26                              

A linha 2012 de caminhões Axor e Actros, 
da Mercedes-Benz, vem equipada com 
novas tecnologias, como o câmbio auto-
matizado, que garante mais econômia. 
O PowerShif não possui pedal de embrea- 
gem, o que proporciona o conforto de 
dirigibilidade para o motorista. Sistemas 
como esse oferecem ao motorista um 
menor consumo de combustível. Pos-
sui também engrenagens mais largas e  
robustas, o que faz com que se tenha 
um menor custo de manutenção.

O cavalo mecânico MAN TGX 440 6X4 é 
movido à mistura de diesel e etanol, na 
proporção de 55%. Sob o conceito da 
tecnologia dual fuel, o caminhão dispõe 
da tecnologia para receber esses dois 
tipos de combustíveis. O modelo tem o 
mesmo desempenho de um veículo tra-
dicional, proporciona ainda uma dimi-
nuição nas emissões de CO2 e material 
particulado. O motor recebeu seis novos 
injetores, um por cilindro, para injeção 
do etanol na câmara de combustão.

O Scania Retarder é uma tecnologia de 
controle de velocidade que tem como 
objetivo reduzir os custos operacionais. 
Os freios de serviço ficam 100% disponí-
veis para situações de emergência, sen-
do que os desgastes dos freios auxiliares 
são reduzidos em até quatro vezes, dimi- 
nuindo a necessidade de manutenção do  
caminhão. Além de segurança ao con-
dutor, essa tecnologia proporciona  
aumento na produtividade e auxilia na  
diminuição do consumo de combustível.

A volvo lançou no mercado a tecnologia 
Dynafleet, que é um sistema de informa-
ção de transporte on-line com o objetivo 
de proporcionar mais rentabilidade. Esse 
sistema permite visualizar em tempo real a 
localização atual dos veículos, o consumo 
de combustível, intervalos de manutenção 
e tempo gasto pelo motorista, pelo forne-
cimento de informações precisas. O siste-
ma Dynafleet consiste em quatro serviços, 
que podem ser integrados com o sistema 
que já existente na empresa. 

PowerShift

Man TGX

Scania Retarder

Dynafleet

Tecnologia
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Antes de carregar, verifique se o veícu-
lo está em boas condições. Faça uma 
checagem na parte mecânica, elétrica, 
pneus, estepe, freios etc. Encha o tanque 
para não precisar parar logo no início 
da viagem, confira os documentos da 
carga, procure sempre o caminho mais 
rápido para pegar a estrada e planeje 
bem sua rota (destino, melhor itinerário, 
paradas, procure dormir e se alimentar 
bem). Seguindo essas dicas, você terá 
uma viagem tranquila e segura.

Um bom motorista deve respeitar as leis 
de trânsito e a sinalização das estradas, 
prezando sempre por sua segurança. 
Algumas recomendações são impor-
tantes para uma viagem segura: não 
dar carona para estranhos; durante as  
paradas não comentar sobre a carga 
que está transportando; caso o cami-
nhão apresente algum problema, faça 
o possível para chegar a um posto de 
policiamento; e não dormir em lugares 
desconhecidos.

Durante a viagem, cuide do seu cami-
nhão. Evite deixa-lo aberto ou até mes-
mo a chave no contato. Nunca deixe 
os documentos ou qualquer objeto de 
valor exposto; estacione sempre em 
locais apropriados; e ao receber sinais 
de estranhos jamais pare ou dê carona. 
É muito importante ter instalado algum 
sistema de alarme e segurança. Faça 
o seguro total (para casos de roubo e 
incêndio). E o mais importante: em caso 
de assalto, não reaja.

Quando estiver próximo ao destino, antes 
de entrar na cidade, verifique o horário 
e calcule se terá tempo para entregar a 
carga no mesmo dia. Caso não consi-
ga,  procure um lugar seguro para des-
cansar. Fique atento ao desembarque 
da carga. Confira se tudo está correto e 
entregue a documentação. Assim que 
terminar a entrega, aproveite o tempo 
de volta e faça novamente algumas 
revisões no caminhão, a fim de se cer-
tificar que tudo está funcionando bem. 

Antes de Carregar

Durante a viagem

Cuidados 

Entrega 

Viagem Segura
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“A voz do povo é a voz de Deus”. 27
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“Existo porque insisto ”.28                              

Curtas

No fundo do tanque sempre acaba 
acumulando uma certa quantidade de 
água. Nesses casos, é recomendável fa-
zer a drenagem: abra o bujão localizado 
na parte inferior do tanque e drene toda  
água. Vários motivos causam a entrada 
da água no tanque, como a condensa-
ção de umidade do ar, principalmente 
em regiões em que ocorrem grandes va-
riações de temperatura. Para evitar esse 
problema é recomendável que você 
mantenha sempre o tanque cheio.

Muitos fatores podem contribuir para fa-
lhas no motor, como: carburador sujo ou 
entupido por impurezas do combustível; 
motor afogado por excesso de combus-
tível; bateria com pouca água; desre-
gulagem no ponto de ignição etc. Por 
isso, é importante ter alguns cuidados.  É 
aconselhável que os motoristas façam 
revisões periódicas para evitar prejuízos. 
Lembre-se de verificar a água do radia-
dor ou do reservatório. Com esses cuida-
dos, o motor sempre funcionará bem.

Para garantir a segurança e o bom funcio-
namento dos airbags, é importante seguir 
algumas recomendações como: usar o 
cinto de segurança, pois o cinto e o airbag 
juntos oferecem uma melhor proteção; 
manter o banco afastado do local onde 
o airbag sairá, pois a posição em relação 
ao airbag é o que determina os riscos dos 
ferimentos; nunca colocar uma cadeirinha 
de criança fixada no banco da frente, 
pois, em caso de acionamento do airbag, 
pode causar ferimentos ou morte.

A calibragem dos pneus é um item muito 
importante para garantir a segurança e a 
economia do seu caminhão. Fazer a ca-
libragem dos pneus é algo muito rápido e 
simples: a pressão do ar garante a durabi-
lidade do pneu e ainda evita acidentes. É 
importante fazer a calibragem correta, res-
peitando a capacidade e o peso da car-
ga transportada. Além de prejudicar a diri-
gibilidade, a calibragem incorreta faz com 
que haja um consumo maior de combus-
tível, diminuindo a vida útil do pneu. 

Drenagem da água

Partida do motor

Uso de airbags

Calibragem

Dicas
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Comemoração

A empresa comemora em 2012 os 30 
anos de produção do primeiro modelo 
do caminhão, que compõe uma linha 
cada vez mais moderna de caminhões. 
O TX 1100 foi lançado no início de 1982 
e marcou o ingresso da empresa no setor 
de fabricação de veículos. Era equipado 
com motor diesel Agrale M790 de dois 
cilindros, introduzindo no mercado o con-
ceito de veículos compactos e econômi-
cos. Em seu primeiro ano de produção 
atingiu um volume de 200 unidades.

Lançou a linha de caminhões Agrale 
2012 de leves e médios, já com mo-
torização Euro V. Antes mesmo de co-
meçarem a ser produzidos, os cami-
nhões conquistaram dois prêmios de  
design, o Prêmio de Design MCB, no Brasil, 
e o Prêmio iF Design Award, na Alemanha. 
Os caminhões possuem cabines com vi-
sual marcante e arrojado, interior amplo 
e confortável, além do Daytime Running 
Light, dispositivo de acendimento automá-
tico dos faróis mesmo durante o dia.

Fundada em 1962, a empresa brasileira 
era chamada de Indústria Gaúcha de 
Implementos e Máquinas Agrícolas S.A. 
– Agrisa, e fabricava microtratores de duas 
rodas. Em 1965, passou a fazer parte do 
Grupo Francisco Stedile. Ao longo dos seus 
50 anos no setor automotivo, tornou-se 
uma importante montadora na produção 
de chassis leves e na fabricação de trato-
res de rodas até 40 cv de potência. Hoje, 
ocupa um lugar de destaque em meio ao 
mercado automobilístico.

A Agrale celebra, em outubro, os 50 anos 
de sua fundação, mostrando seu pio-
neirismo e qualidade nos produtos. Em 
cinco décadas de trabalho, a empresa 
se consolidou nos mercados nacional e 
internacional, como um dos principais fa-
bricantes de caminhões e chassis, além 
da fabricação de tratores. A empresa já 
promoveu grandes mudanças em sua 
linha de produtos, sempre mantendo a 
qualidade e de olho nas inovações tec-
nológicas.

Pioneiro

Resultados

Fundação

Agrale 30 anos 
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“ Alegria de pobre..., é impossível ”. 29
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“Imbecil não tem tédio ”.30

F I P L K M R A J D Z J H U
A O H Q T S I N O T R U K G
Q K R B C O Ç A C W H V B Y
C F M D U W H Y U N D A I I
Z A T Y G K D L Q A K B C N
K H I K A S H A C M A N B T
X Q Z S U A Q V I Ç H K W E
M E R C E D E S B E N Z R R
B C V A H B F J C L Z E B N
G H W N T L F T B A H G W A
C A Z I U B A I W J Q A I T
H B Q A S H M A J D K W R I
A W K N Z O O I B A R S C O
N U H O V B T T Q F M K T N
G Z S L M R O L Ç Z K L W A
A B O A Ç E R K W R N O B L
N V F K N L S Q A P C V H U
I A C O W A S I K E A D R N
U R T Ç U R Ç C V X U T W A
B O Y A I G Q I R I W B I K
F I V R W A Z R E N A U L T

CAÇA-PALAVRAS
Encontre no caça-palavras o nome de algumas das principais montadoras de caminhões 

O Radar traz nessa edição um divertido caça-palavras com os nomes das 
principais montadoras que vêm se destacando no mercado brasileiro de 

caminhões. Confira!



Piadas

31                              

LOIRA ESPERTA
Uma loira estava passeando pelo shopping. Ela  
passou e viu uma linda televisão com botões no can-
to esquerdo, e perguntou ao vendedor:

“- Você quer quantos reais nessa TV?”

O vendedor responde:
“- Eu não vou lhe vender, porque você é loira.”

A loira pintou o cabelo de preto, foi lá novamente e 
perguntou:

“- Você pode me vender essa TV?”

O vendedor então responde:

“- Não, porque você é loira.”

A loira então pintou o cabelo de vermelho, volta à loja 
e pergunta:

“- Você me vende essa TV?”
 
O vendedor mais uma vez responde: 

“- Eu não lhe vendo essa TV porque você é LOIRA!”

A loira então pergunta:

“- Como você sabe que sou loira?”

Para a surpresa da loira, o vendedor responde:

“- Nós reconhecemos todas as características das 
loiras! Isso não é uma TV é um MICROONDAS!!!!!!!!”

A SOGRA E SEUS GENROS
Certo dia, a sogra resolveu fazer um teste com seus três 
genros para ver se eles realmente gostavam dela. 

Ela chamou o primeiro para fazer um passeio de bar-
co, fingiu que caiu no rio e o genro rapidamente pu-
lou na água e a salvou. Quando ele chega em casa, 
abre a garagem e encontra um carro com um bilhete 
em cima: “Da sua sogra, que lhe adora! “

No outro dia, foi a vez do segundo. Ela fez a mes-
ma coisa e o genro a salvou. Quando ele chega em 
casa, abre a garagem e, novamente, um  carro com 
um bilhete em cima: “Da sua sogra, que lhe adora! “

No outro dia, foi a vez do terceiro genro. O mesmo 
passeio acontece, a sogra fingiu que caiu no rio, mas 
o genro não a salvou e ela morreu. No dia seguinte, 
ao chegar em casa, ele abre a garagem e encontra 
um super carro de luxo com um bilhete em cima: “Do 
seu sogro, que lhe adora! “

“ Alegria de pobre..., é impossível ”.
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