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Agrádecimentos 

 

Agradeço a todos os nossos associados desmanches, parceiros e admiradores de nossa 

causa pela sempre presente e apoio a esta associação.  

A ABCRAD é fruto do esforço de todos vocês que nos honram com seus votos de confiança 

e exemplar participação para fazemos do negócio de desmonte de veículos, recuperação e 

comercialização de peças um modelo de negócio diferenciado, exemplo para todos e 

orgulho para quem nele está inserido. 

Desejo do fundo do coração que se sintam parte deste relatório que foi elaborado com muita 

dedicação e carinho. 

Não poderia deixar de agradecer à brilhante ATN, pela sua história e maravilhoso trabalho 

e dedicação para apoiar o desenvolvimento e a sustentabilidade de telecentros e também 

por nos ceder esse valioso espaço para contarmos um pouco de nossa história. 

Muito obrigado! 

Julio Luchesi 

ABCRAD - Presidente 

30 de agosto de 2016 
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Etápá 1 – Apresentáçá o 

 

Nome da Entidade (Razão Social): Associação Brasileira de Comerciantes e 

Recicladores de Automóveis Descontinuados 

CNPJ: 18.249.414/0001-14 

Nome Fantasia:  ABCRAD  

Nome completo do responsável: Julio Luchesi – Presidente  

Endereço: Avenida Aricanduva, 8.888  

Bairro: Jardim São Cristóvão  

Cidade: São Paulo  

UF: SP 

Telefones para contato:  

Julio Luchesi, (11) 2851-1249 / (11) 94722-2838 

Wagner de Araujo – Gerente Técnico e Administrativo (11) 99951-0774 

Telefone alternativo: Gabriel Menezes, Secretário, (11) 97779-2848 

E-mail: juliocesar@abcrad.org / wagneraraujo@abcrad.org 

URL do site: www.abcrad.org 

Categorias do Prêmio Inclusão Digital e Empreendedorismo Social: 

( X ) Empreendedorismo em TI (Tecnologia da Informação e Comunicação). 

(    ) Orientação e capacitação. 

(    ) Inovação socioambiental. 

 

mailto:juliocesar@abcrad.org
http://www.abcrad.org/
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Etápá 2 – Descriçá o do Projeto 

1. Nome da Entidade 

 ABCRAD – Associação Brasileira de Comerciantes e Recicladores de Automóveis 

Descontinuados 

 

2. Quais são as características socioeconômicas e culturais da região onde a Entidade 

atua? (Inclua aqui as seguintes informações: Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, 

índice de escolarização, índice de desemprego, índice de violência, número de 

habitantes, segmento econômico mais influente na cidade, maiores dificuldades 

enfrentadas, entre outras informações que julgar relevante).  

 

A ABCRAD está localizada na zona leste da cidade de São Paulo e representa uma 

categoria de empresas do ramo desmontes de veículos para comercialização de 

peças usadas e/ou recuperadas localizadas no Estado de SP. 

 

A associação atua desde 2013 e conta com um total de 250 associados que, na 

maioria, são lojas que atuam em um modelo de negócio voltado basicamente para a 

compra de automóveis descontinuados em leilões, desmonte e revenda de peças. 

 

DIFICULDADES ENCONTRADAS 

 

Estima-se que anualmente cerca de 30 mil automóveis descontinuados no país são 

adquiridos por esse setor. São automóveis que foram formalmente tirados de 

circulação pelos órgãos de trânsito e que foram estocados, geralmente, em pátios 

públicos e de empresas que atuam no mercado de leilões. Esses automóveis 

descontinuados são resgatados por esse modelo de negócio por empresas 

denominadas como desmanches que promovem a desmontagem e comercialização 

de peças que, uma vez aproveitadas novamente, evitam que sejam descartadas de 

forma irregular o que traria sérios danos para a preservação do planeta.  

 

Não há dúvidas que a discriminação da opinião pública a esse setor é a maior 

dificuldade enfrentada por esses empresários, Donos de Desmanches. 

 

De forma bastante direta, é comum a sociedade vincular esse modelo de negócio a 

uma circunstância que “fomenta” o roubo de veículos para desmontagem e 

comercialização irregular de peças sem a emissão de documentações fiscais. 
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Tal circunstância, promove outros efeitos negativos nesse setor gerando 

dificuldades. Entre os principais, podemos destacar: 

 

- Escassez de linhas de investimento para os empresários do setor. Atuando 

em um setor altamente discriminado pela opinião pública, os empresários desse 

setor são privados de opções de pagamentos ou de financiamentos para adquirem 

o seu produto de revenda em leilões de veículos.  

 

Eles devem prontamente dispor de uma condição única do pagamento à vista para 

investirem na aquisição dos automóveis descontinuados, assim como arcar 

tempestivamente com as despesas cobradas pelas empresas responsáveis por 

conduzir o leilão e retirada imediata do veículo muitas vezes avariado e totalmente 

dependente de transportes especializados até ás suas lojas.  

 

Observa-se de forma muito clara um distanciamento do mercado financeiro nesse 

modelo e a ausência de facilidades financeiras comumente observada em outros 

negócios.  

 

Resume-se a uma espécie de abandono onde a participação desses limitam-se a 

abastecer os leilões de automóveis avariados recuperados de grandes empresas de 

seguro ou ainda de Bancos que usam esse mercado para fazerem um segundo 

plano de negócio de veículos recuperados por financiadoras por motivo de 

inadimplência. 

 

- Pouca tecnologia para o desmonte de veículos. Ao contrário das montadoras de 

veículos que contam com incentivos fortes em tecnologia, o desmonte é um trabalho 

de elevada dificuldade, até mesmo pela condição de deterioração ou deformação do 

veículo adquirido que pode estar desde levemente a altamente avariado. Esse árduo 

trabalho é realizado com ferramentas básicas ou no máximo semiautomáticas e 

mão-de-obra pouco qualificada e exposta a elevados riscos de acidentes.  

. 

- Baixa atratividade para conquistar clientes. A discriminação da sociedade 

muitas vezes promovida pelas manchetes de jornais e revistas apontando os 

desmanches como centros ilícitos para comercializar peças, frequentes ações do 

poder público abordando esses locais para averiguação e ambientes extremamente 

abrasivos traz uma dificuldade enorme de gerar atratividade para clientes que, por 

todas essas circunstâncias, evitam frequentar esses locais para aquisição de peças 

de reposição para seus veículos. 

  

- Desvalorização da mão-de-obra. De todas as circunstâncias citadas 

anteriormente, talvez esta seja a de maio impacto negativo nesse negócio. Se o 
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negócio Desmanche é “refém” de uma forte antecipação negativa e discriminatória, 

os funcionários, na maioria “desmanchadores” de veículos, convivem com 

pouquíssima valorização pela sociedade e dificuldades de avançar em uma carreira 

profissional ou tecnológica. Em alguns casos, há uma elevada dificuldade de 

crescimento desses profissionais e até mesmo migrar para outras carreiras 

profissionais.  

 

 

A LEI DO DESMANCHE – UMA LEI COM PROFUNDAS MUDANÇAS NESSE 

SETOR 

 

Efetivada em maio de 2015, resultante de um aprimoramento da Lei Estadual 

publicada em julho de 2014, a Lei do Desmanche trouxe mudanças significativas e 

desafiadoras para esse setor.  Com ela um objetivo ainda maior para o benefício da 

sociedade que é o de reduzir drasticamente o furto de veículos e a comercialização 

irregular de peças, trazendo impactos significativos nas lojas de comercialização de 

peças usadas. 

 

A Lei do Desmanche provocou uma espécie de “divisor de águas” nesse setor, 

promovendo um uma aproximação e debate entre as principais autoridades do 

Departamento de Transito de São Paulo – DETRAN SP e os empresários, donos de 

desmanches. 

 

Nesse debate, desafios apresentados foram por muitos vistos como impossíveis ao 

comércio de peças de veículo porque promoviam um rigoroso processo de 

credenciamento para tornar os desmanches legalizados. 

 

Entre muitas novidades, o novo modelo de negócio traz a necessidade de implantar 

uma robusta plataforma de TI (tecnologia de informação) e sistemas para 

comunicação online com o DETRAN SP, uma precisa rastreabilidade de peças 

comercializadas por meio de etiquetas com selo QRCode (quick response code), 

emissão de notas fiscais com informações rastreadas das peças comercializadas e 

até mesmo a obrigatoriedade de reformas estruturais nas lojas para atenderem a 

nova legislação como a obrigatoriedade de áreas de descontaminação de peças, 

espaço do clientes com banheiros para uso masculino e feminino e  prateleiras 

apropriadas para estocagem de peças  

 

Falaremos um pouco mais de algumas delas: 
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- RASTREABILIDADE DE PEÇAS 

Uma das principais 

mudanças e de impacto 

direto nos Desmanches para 

se tornarem legalizados está 

relacionado com a 

necessidade de “etiquetar” 

todas as peças definidas 

para sua comercialização. 

Uma vez etiquetada, a peça 

é lançada no Sistema do 

DETRAN SP denominado 

CODEV. Considera-se ilegal e 

o desmanche pode receber 

sanções graves e até mesmo a sua lacração se a fiscalização contatar a ausência 

de peças etiquetadas. Vide modelo de etiqueta na figura 1. 

 

Por meio da etiqueta fixada na peça, você pode consultar a procedência de duas 
formas: 
 
1 – Lendo o QR Code da etiqueta afixada em cada peça, por meio de qualquer leitor 
disponível em seu tablet ou smartphone. 
 
2 – Consultando a numeração que consta na etiqueta, diretamente na página do 
Detran de SP 
 
Ao comprar peças cadastradas nessas empresas, além de ter a segurança de 
adquirir produtos de origem legal, você ajuda a combater o comércio de produtos 
provenientes de furto ou roubo de veículos.  
 

- ELEVADA INFORMATIZAÇÃO DAS LOJAS DE DESMANCHES 

 

As pessoas envolvidas com as mudanças, principalmente no que diz respeito a 

necessidade de lidar com as novas áreas de informatização, foram envolvidas em 

uma forte inclusão digital. Elas passam a diariamente realizar processos de alimentar 

constantemente sistemas robustos do Detran de SP com informações provenientes 

da movimentação de peças em sua loja.  

 

Todas peças existentes nas lojas legalizadas de desmanches, tiveram que passar 

por um rigoroso processo de levantamento e colagem de etiquetas padrão do Detran 

(figura 1) tornando-as rastreadas em relação a sua procedência compartilhada no 

Sistema CODEV do Detran de SP.   

Figura 1: Etiquetas de rastreabilidades 
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- EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM PEÇAS RASTREADAS   

 Sujeita a rigorosa fiscalização, toda comercialização de peças torna-se 

indispensável a emissão da nota fiscal com os dados da rastreabilidade das peças 

comercializadas na própria nota fiscal e imediato lançamento no Sistema do Detran 

(CODEV) o que desvincula a existência das peças comercializadas da loja do 

Desmanche e assegura a lisura de boa procedência das mesmas e da relação de 

consumo para os clientes. 

Cabe ressaltar que, para uma loja de desmanche “dar baixa” em uma peça 

etiquetada, deve prontamente informa o número da nota fiscal no Sistema do Detran 

SP, garantindo assim a lisura desse modelo de negócio. 

 
- ELEVADA INFORMATIZAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DAS LOJAS DE 
DESMACHES 

 

 Para lidarem com essa 

nova realidade, foram 

necessários profundas 

transformação nas lojas 

legalizadas tendo que 

investir em espaços 

limpos, escritórios, 

equipamentos de 

informática, capacitação e 

treinamento de pessoas, 

criação de espaços para 

clientes, reformas 

estruturais estendendo a 

preocupação de lidar com 

um público diferenciado 

de funcionários e até 

mesmo de clientes que 

passam a enxergar esse 

comércio uma forma 

segura de praticar relação 

de consumo.  

 

A figura 2 mostra um resumo em quatro pilares do modelo de negócio de um 

desmanche legalizado 

Figura 2: Resumo do Modelo de negócios dos Desmanches 

legalizados 
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3. Descrição resumida da proposta. (Faça aqui uma descrição resumida das atividades 
gerais da Entidade. Fale de todas as atividades, contudo, dê ênfase para as atividades 
conexas à categoria em que estarão concorrendo). 

 

Em meio a todos esses desafios, surge a ABCRAD com a missão de assegurar um 

ambiente aberto e junto ao DETRAN SP para assegurar a implementação da Lei e 

desenvolver outras importantes atividades. São elas: 

 

- Representatividade junto ao Detran de SP para aprimoramento da Lei dos 

Desmanches; 

- Auxílio na fundação de um novo desmanche 

- Suporte ao credenciamento dos desmanches junto ao Detran SP; 

- Aconselhamento e orientação aos donos de Lojas de Desmanches para 

implementarem processos e passarem a atender a Lei dos Desmanches 

- A ABCRAD informa e assessora os desmanches, ajuda na regulamentação e 

documentação. Além de ser um centro de informações sobre as novas portarias do 

Detran e a legislação 

- Dar suporte técnico com os sistemas de cadastro, registro de peças e emissão de 

nota fiscal (sistema CODEV) 

- Promover reuniões informativas e confraternizações 

 

 

4. Relate aqui pelo menos dois casos de sucesso de sua comunidade que tiveram como 
base propulsora as ações de Empreendedorismo ofertadas por sua Entidade. 

 
Espelhadas por muitos outros, citamos as lojas Autopeças Dois Irmãos localizada na 

cidade de Carapicuiba em SP considerada de grande porte e que conquistou sua 

autorização junto ao Detran de SP por estar aderente à Lei do Desmanche e a 

Yamashiro e Padovezi Comércio de Peças para Veículos a primeira que foi aberta já 

no novo modelo. 

 

5. É parceiro da ATN? Em caso positivo, descreva quais benefícios a parceria trouxe para 
sua Entidade.  

 
Sim (  )  Não ( x ) 
 
 

6. Quais os principais objetivos da Entidade? (Descreva aqui detalhadamente quais são 
os objetivos da Entidade). 

 

Como principais objetivos, podemos destacar: 
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- Participar ativamente da definição de importantes condutas e aprimoramentos da 

Lei do Desmanche junto ao Detran de SP 

- Suporte ao credenciamento dos Desmanches junto ao Detran SP dando toda 

assessoria e suporte para os desmanches serem abertos ou adequados à nova Lei 

dos Desmanches. 

 

 

7. Principais atividades e resultados a serem gerados? (Descreva detalhadamente e quais 
são as principais atividades executadas no projeto proposto, quais resultados 
esperados, a forma de gestão, a forma com que são executadas as ações e a 
intencionalidade das ações desse projeto). 

 

Toda a transformação desse setor, trouxeram importantes resultados para a 

sociedade e ao poder público principalmente relacionado a redução de roubos de 

veículos e a comercialização ilegal de peças. 

 

Como principais resultados, podemos destacar: 

 

- Redução expressiva de roubos de veículos 

- Redução do preço do seguro para automóveis 

- Aumento no índice de recuperação de veículos roubados 

- Redução no preço do seguro de veículos 

Veja exemplo recente de matéria publicada em um jornal da grande São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Macário 

Do Diário do Grande ABC 

Claudinei Plaza/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São 

Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra 

 

A Lei do Desmanche nacional completa amanhã um ano, mas no Estado já colhe frutos há quase dois. Isso porque a legislação 

estadual, implantada em julho de 2014, serviu de modelo para as medidas adotadas no restante do País. Com ambas as leis, 

há resultados expressivos na redução dos índices de roubos de veículos no Grande ABC. Levantamento feito pela SSP 

(Secretaria de Segurança Pública) aponta queda de 26,62% na quantidade de roubos se comparado o primeiro trimestre de 

2016 com o mesmo período de 2014. 

 

As estatísticas da SSP mostram que entre janeiro e março de 2014, os sete municípios somavam 3.836 ocorrências de roubos 

de veículos. No mesmo período deste ano, esse índice caiu para 2.815. 

 

“A implantação das leis nos ajudou muito no combate ao roubo e furto de veículos. Hoje existe fiscalização mais rígida quanto 

aos estabelecimentos que vendem peças com procedência duvidosa”, diz o comandante da PM (Polícia Militar) no Grande 

ABC, coronel Marcelo Cortez Ramos de Paula. 

 

Segundo a SSP, a Lei do Desmanche “representa um golpe à cadeia criminosa de receptação de veículos e peças usadas. ” 

O resultado dessa iniciativa, junto com as demais ações das polícias para combater esses crimes, foi uma queda de 7,9% dos 

roubos de veículos e de 4,2% nos furtos de veículos em todo o Estado, no primeiro trimestre do ano, em comparação com o 

mesmo período de 2015. 

 

Nos dois últimos anos, um total de 1.636 comércios foram vistoriados por equipes policiais em todo o Estado, sendo que 647 

estabelecimentos irregulares foram fechados. Na Grande São Paulo, que inclui os sete municípios da região, foram 102 

comércios vistoriados, sendo que 42 foram fechados por irregularidades. CONTINUA ... 
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No ambiente de negócio dos desmanches, outros importantes resultados foram 

conquistados. São exemplos: 

 

- Informatização das lojas: Para lidarem com a nova realidade, os desmanches 

legalizados tiveram que investir em equipamentos de informática e escritórios 

organizados para manter atualizada a rotina de cadastramento e informação remota 

aos servidores do DETRAN SP acerca da destinação das peças rastreadas. 

 

- Geração de empregos: Um perfil de profissional voltado a esse ambiente 

informatizado demandou a necessidade de contratação de mão de obra qualificada 

para essa nova realidade. 

 

- Capacitação de pessoas: Até mesmo o profissional que desmonta o veículo teve 

que ser capacitado para lidar com essa nova realidade, tomando o cuidado de 

rastrear as peças com a colagem de etiquetas e assegurar o vínculo dessas com os 

servidores do DETRAN SP. O conhecimento da própria Lei foi estendido a todos os 

CONTINUAÇÃO ... 

Nos dois últimos anos, um total de 1.636 comércios foram vistoriados por equipes policiais em todo o Estado, sendo que 647 

estabelecimentos irregulares foram fechados. Na Grande São Paulo, que inclui os sete municípios da região, foram 102 

comércios vistoriados, sendo que 42 foram fechados por irregularidades. 

 

A legislação também possibilitou que desde o ano passado até março deste ano, 110.346 veículos fossem recuperados e 

206.695 criminosos, presos. 

 

Especialista aponta queda no preço do seguro 

 

Os resultados obtidos com a implantação da Lei do Desmanche no Estado e no País têm impactado de forma positiva a 

estagnação do preço do seguro de automóveis no Grande ABC. 

 

Segundo o diretor do Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de São Paulo) na regional do Grande ABC, 

Sady José Viana Sobrinho, a queda no número de roubos de veículos tem sido um dos principais fatores para que as 

seguradoras tenham mantido o preço sem reajuste. “Depois das altas que tivemos em 2012 e 2013, hoje notamos que o valor 

do seguro apresentou queda significativa e se mantém estagnado. Isso tem sido muito positivo, pois mesmo com a alta em 

peças e manutenção, a queda do roubo tem possibilitado que os preços não sejam reajustados. ” 

 

Sem especificar valores, o diretor afirma que os preços dos seguros cobrados hoje já são inferiores aos praticados em 2011 

pelos corretores. 

 

A expectativa é que a partir do segundo semestre a redução no preço dos seguros seja estendida ao restante do País, com a 

consolidação da Lei do Desmanche nacional. 

 

NÚMEROS 

 

De acordo com o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), atualmente 1.175 empresas de desmanches 

estão cadastradas e aptas a operar o sistema, sendo 56 no Grande ABC. Outros 25 estabelecimentos da região tentaram 

cadastros, mas tiveram seus pedidos indeferidos em decorrência de irregularidades. 

 

As empresas aptas a oferecer o serviço, além de terem o rastreamento das peças que serão comercializadas, também devem 

realizar a emissão de nota fiscal de entrada e saída e promover os cuidados necessários com o meio ambiente, entre outras 

medidas. 
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profissionais dessas lojas para garantir aderência e evitar problemas com a 

fiscalização. 

 

Recentemente, a ABCRAD promoveu uma pesquisa com 59 donos de desmanches 

legalizados par avaliar o impacto dessas lojas em promover a mudança. Veja os 

principais resultados. 
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8. A Entidade conta com apoio de outros parceiros para desenvolvimento das atividades 
de Empreendedorismo?  

 

Sim. Dentre os principais parceiros, podemos destacar: 

 

 
 
 
 
 
 

LUC RASTREABILIDADE: Responsável pela fabricação e 
fornecimento de etiquetas para prover a rastreabilidade dos 
veículos. 

 
 
 
 
 
 

 
DIGINOTA: Empresa que atua no segmento softwarehouse 
onde desenvolveu um software facilitador ao empresário para 
registrar as informações acerca da movimentação de peças, 
emissão da Nota Fiscal, conectar e transmitir a informação nos 
servidores do Detran de SP. 

 
 
 
 
 
 
 

 
OUVIDORIA ONLINE: Inovador modelo que proporciona aos 

Desmanches terem sua própria Ouvidoria. Com ele, os clientes 
podem a qualquer momento acessar um aplicativo aproximando 
o celular dos adesivos existentes nas lojas e enviar suas 
manifestações para uma equipe de ouvidores qualificados para 
atenderem, solucionarem e fidelizarem os clientes. Serviço 
mantido pela ABCRAD para cerca de 50% da base de 
associados e sem nenhum custo para eles. 
www.ouvidoriaonline.com 

 

Quantos computadores você possui em seu comércio destinados a 

comunicação exclusiva com os servidores do DETRAN SP? 
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9. A Entidade usa outras dependências, fora das suas, para realização de atividades de 
Empreendedorismo? Em caso positivo informe quais e por quê? 

Não possui. Cabe ressaltar que a ABCRAD também atua em um modelo estendido 

para apoiar o credenciamento de lojas de desmanches em outros Estados e 

também destas para comprar em leilões de São Paulo. 

 

10. Existem produtos ou serviços que utilizam as novas tecnologias de informação e 
comunicação de forma inovadora? 

 

Sim. É impressionante observar em desmanches a tecnologia de rastreabilidade de 

peças. Tão simples e ao mesmo tempo inovador, esse sistema proporciona a 

fantástica experiência de observar uma peça, qualquer que seja e já separada de 

seu veículo de origem e, ao aproximar seu celular ou tablet da etiqueta com QRCode, 

poder ver imagens do veículo de onde aquela peça pertencia, quando este foi 

adquirido no leilão e todos os dados de movimentação deste até chegar naquela loja. 

 

11. Qual setor econômico de atuação da Entidade? 
 
Ao setor terciário, pelo fato de prestar um serviço ora facilmente relacionado com a 

segurança das pessoas, ora por uma organização fiscal e provedora de um processo 

tributário formalizado e também o de proporcionar uma preservação do planeta pelo 

comércio de peças recuperadas e desvinculando o descarte desorganizado de 

veículos em pátios ou lugares públicos.  

 

12. Quais os impactos observados na qualidade de vida da população atendida pela 
Entidade? 
 

A ABCRAD promove todo o apoio necessário como conhecimento, orientação, 

credenciamento, representação e acompanhamento do processo de autorização 

para tornar os Desmanches legalizados à luz da Lei Estadual. 

Uma vez legalizados, os Desmanches tornam-se empresas de elevada confiança e 

atratividade para empreendedores e consumidores. 

Os Desmanches atendidos pela ABCRAD, passam por profundas mudanças 

exigidas na forma Lei. Tais mudanças são tão significativas que promovem impactos 

positivos na qualidade de vida para todos que estão nesse mercado e também para 

aqueles que se relacionam comercialmente. 

Os Desmanches legalizados passam a ser empresas extremamente transparentes 

e formais. Passam a atender e serem fiscalizados por rigorosos requisitos de 

infraestrutura, segurança, preservação do meio ambiente (como por exemplo, a 

exigência de áreas de descontaminação e descarte de resíduos químicos), 
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identificação e rastreabilidade das peças comercializadas, notas fiscais emitidas com 

extensão a movimentações dos veículos e peças rastreadas e uma forte estrutura 

de TI (Tecnologia da Informação) para acionamentos diários aos sistemas de dados 

do Departamento de Trânsito de SP - DETRAN.   

 

 

13. A Entidade recebe algum recurso para financiamento das atividades desenvolvidas? 
Explique. 
 

Sim. Suas atividades são financiadas pelos próprios associados por meio de uma 

contribuição mensal. Porém, a ABCRAD promove o recolhimento desta contribuição 

somente após o Desmanche ter sido autorizado a operar pelo DETRAN SP que 

realiza uma visita para certificar-se das mudanças e atendimento à Lei.  

 

 

14. Descreva os pontos fortes e fracos de sua Entidade nas atividades de 
empreendedorismo e quais seriam as opções para reverter os pontos negativos e 
potencializar os pontos positivos.  

 

Pontos Fortes: A ABCRAD possui credibilidade, conhecimento e experiência para 

atender a uma demanda cada vez mais crescente de lojas de desmanches 

legalizadas. De certo que, com o aumento cada vez maior desta demanda, surge a 

necessidade de investir e crescer em ambientes maiores e melhores para absorver 

essa demanda, bem como investir em outros sistemas de gestão e documentação 

de processos. 

Outra importante frente a potencializar é a capacidade da ABCRAD de influenciar 

setores da indústria automobilística e autoridades públicas para aprimorar os 

sistemas de reciclagens de peças produzidas e sem valor inclusive para 

desmanches como por exemplo peças plásticas (parachoques de veículos, painéis 

e outras) com deformações que impedem sua comercialização.  

Nesse sentido, a ABCRAD está mantendo contato com a empresa portuguesa 

Valocar, considerada uma referência mundial em práticas de reciclagens e 

colecionadoras de vários prêmios buscando informações de como viabilizar um 

ponto de coleta e reciclagem desses materiais em todo país. 

 

Pontos Fracos: A resistência de alguns lojistas e até mesmo o desinteresse no 

assunto por não crer ser esta uma mudança que veio para ficar, dificulta à ABCRAD 

chegar a esses empresários e entendemos que uma forte atuação na mídia ou 

capitaneada pelo próprio DETRAN SP poderia mudar esse cenário. Há uma 

estimativa que existem cerca de 1.500 desmanches no Estado de SP e somente 

cerca de 250 são associados da ABCRAD. No último semestre desse ano, cerca de 
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260 desmanches foram lacrados por problemas de não aderência a Lei dos 

Desmanches. Ao todo, deste que a lei Estadual foi promulgada em 2014, cerca de 

600 desmanches foram lacrados. 

 

15. Faça um vídeo mostrando o dia a dia das atividades e nos envie o link para acesso. (O 
vídeo pode ser bem simples e curto, mostrando as instalações, falando sobre as 
atividades desenvolvidas e uma fala dizendo o porquê sua Entidade deve ser a 
ganhadora da categoria Empreendedorismo em TI, para a qual você está concorrendo. 
Em seguida faça upload no Youtube ou Vimeo e cole aqui apenas o link). 

 
 Vídeos disponibilizados no site www.abcrad.org 

 
 

16. Sua Entidade possui site, hotsite, blog, redes sociais ou outro canal de comunicação e 
divulgação das atividades? Coloque aqui o link para acesso. 
 

Web site: www.abcrad.org 

 

 

17. Acrescente quaisquer outras informações que julgar relevantes. 
 
Esperamos ter compartilhado um pouco da nossa causa e luta. Agradecemos a 

todos os nossos associados, responsáveis pelos desmanches que nos apoiaram 

com pronta e exemplar disposição para a elaboração deste material. 

Um especial agradecimento para os ilustres membros da ATN por toda e valiosa 

atenção na leitura deste relatório.  

Não escondemos nossa boa ansiedade em fazer parte do seleto grupo que 

conquistou o prêmio ATN. Temos a certeza que, mais do que coroar todo a luta e 

sucesso até aqui, essa conquista trará a ABCRAD uma força ainda maior para 

continuar a mudar uma história triste para ainda muitos desmanches do nosso país 

e pessoas que neles atuam, pois faltam-lhes conhecimentos, força e até mesmo 

confiança para legalizarem suas lojas à luz da Lei, e assim crescerem e 

estabelecerem a sonhada perenidade de seus negócios. 

 

 

FIM. 

http://www.abcrad.org/
http://www.abcrad.org/

