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EDITORIAL

Resultado de uma parceria entre a Agência Autoinforme, a Editora Frota 
e a Texto Final de Comunicação Integrada, a certificação Maior Valor de 
Revenda – Veículos Comerciais 2017 completa três anos de realização. 

Muito mais que uma pauta jornalística, que serve de matéria de capa para 
essa edição de FROTA&Cia, a iniciativa presta um inestimável serviço não 
apenas aos fabricantes de caminhões e utilitários homenageados com esse co-
biçado selo como, também, aos empresários de transportes e administradores 
de frotas de veículos comerciais. Ao distinguir as marcas e modelos de veícu-
los de cargas e passageiros que registraram a menor depreciação de preços no 
mercado de usados, a certificação de Maior Valor de Revenda se transforma 
em um importante referencial. Uma vez que o indicador possibilita identificar, 
com muito mais precisão, os veículos que oferecem o melhor retorno do capi-
tal investido, depois de três anos de uso.

Não sem motivo, o valor de revenda de um bem de capital – caso dos ca-
minhões e utilitários – integra o cálculo do Custo Total de Propriedade (TCO), 
em inglês Total Coast of Ownership, que possibilita apurar todos os custos 
de um determinado bem ao longo de sua vida útil, além do valor de aquisi-
ção, de operação e manutenção daquele ativo. O dado se mostra ainda mais 
importante quando baseado em um estudo confiável, caso do Maior Valor de 
Revenda. A indicação dos ganhadores de cada edição leva em conta os preços 
de venda de milhares de veículos novos e usados de todo o país. Informados 
por uma vasta rede de revendas consultadas pela empresa Molicar e processa-
dos pela Agência Autoinforme em conjunto com a Editora Frota.

Mais interessante de tudo é que o estudo não se restringe aos veículos 
seminovos. A certeza de obter o maior valor de revenda de um determinado 
caminhão ou utilitário influencia diretamente na decisão de compra de um 
veículo 0 Km. Motivo pelo qual a certificação vem ganhando cada 
vez mais importância junto a vasta cadeia produtiva do 
transporte, reconhecida por executivos das fábricas de 
veículos e empresários.

Como afirmou Ari de Carvalho, diretor de Vendas 
e Marketing de Caminhões da Mercedes-Benz, “um 
reconhecimento especializado como esse dá maior se-
gurança e confiabilidade na hora da escolha do veículo 
adequado para cada demanda do transportador. A rele-
vância da premiação torna esse levantamento ainda mais 
significativo, auxiliando na decisão de compra 
pelos clientes”.  Esperamos que nossos leitores 
façam bom proveito disso. 

José Augusto Ferraz
Diretor de Redação
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Depois de instalar o mais moderno Sorter 
da América Latina na nova matriz da em-
presa – a Cidade Azul – a Braspress decidiu 

levar o equipamento da antiga sede para a filial de 
Curitiba. O Sistema Automatizado de Distribuição 
de Encomendas conta com 1.250 metros de esteiras 
transportadoras, tem 11 linhas de entrada e 36 de 
saída, e opera com a capacidade de 140 volumes por 
minutos e 8.400 volumes por hora. Segundo o Diretor-
-Presidente da Braspress, Urubatan Helou (na foto, ao 
centro), o equipamento proporciona mais velocidade 
na distribuição de cargas para os bairros paranaen-
ses e também para todo o país. “Com o Sorter, nós 
conseguimos carregar e descarregar diversas carretas 
de forma simultânea e o comércio de Curitiba estará 
abastecido antes das 11 horas”, destaca Urubatan.

Depois de nove trimestres consecutivos de re-
sultados negativos, o PIB do setor de transportes 
apresentou um crescimento de 2,8% no primeiro 
trimestre de 2017, em relação ao mesmo período 
do ano passado. Os dados são do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). Assim como o 
resultado geral do PIB, que evoluiu 1% no período, 
o setor de transporte foi beneficiado pelo escoa-
mento da safra de grãos. A agropecuária também 
registrou um incremento de 13,4% no trimestre. 

Pernoite não  
garante sobreaviso
Uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho 
confirmou que o período de pernoite do motorista 
no caminhão não caracteriza tempo de sobreaviso 
ou à disposição do empregador. A decisão manteve 
entendimento da Oitava Turma, que havia negado o 
mesmo pedido de um motorista profissional. A Cor-
te entendeu que o condutor, ainda que efetivamente 
dormisse no caminhão, não teria direito às horas de 
sobreaviso, pois a simples permanência no veículo 
após a jornada normal de trabalho, como contin-
gência das condições de trabalho e sem expectativa 
de convocação, não enseja o pagamento da parcela.

PIB do transporte  
volta a crescer

TRANSPORTE ON LINE

Braspress inaugura Sorter em Curitiba

Frota em expansão
De acordo com o Anuário CNT, produzido pela Confedera-
ção Nacional dos Transportes (CNT) e divulgado na últi-
ma semana, o número de veículos em circulação no país 
aumentou 194,1% em 15 anos, passando de 31 milhões para 
93 milhões. A frota de motocicletas foi a que apresentou 
maior crescimento no período, cerca de 420%, passando de 
4 milhões para 20 milhões, seguida dos automóveis, ônibus 
e caminhões.
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Coleta sem motorista
O primeiro caminhão de coleta de lixo autônomo, para uso em ambiente ur-
bano, já está sendo testado na Suécia pelo Grupo Volvo, junto especialistas em 
resíduos e reciclagem da empresa Renova. O caminhão foi projetado para pro-
porcionar uma direção segura no meio urbano e está equipado com sistema de 
sensores para identificação, navegação e monitoramento da área ao seu redor. 
A rota é pré-programa-
da e o veículo se dirige 
de uma caçamba de lixo 
para a próxima. O mo-
torista e os garis podem 
focar na coleta de lixo e 
não precisam entrar e 
sair do transporte cada 
vez que o veículo vai 
de uma lixeira a outra.  
“Existe um potencial 
para transformar o 
rápido desenvolvimento 
técnico na automação em benefícios para clientes e, de forma mais ampla, 
para a sociedade em geral. Nosso caminhão autônomo de coleta de lixo é uma 
das várias inovações autônomas em que estamos trabalhando no momento”, 
diz o diretor executivo de tecnologia do Grupo Volvo, Lars Stenqvist. O projeto 
conjunto com a Renova continuará até o final de 2017.

Lona com 
circulação de ar
A Cipatex, fabricante de 
revestimentos sintéticos, 
acrescentou mais um produto 
ao seu portfólio de lonas para 
caminhão da marca “Toda Car-
ga”. A empresa está lançando 
um novo encerado de algodão 
confeccionado com costura 
tripla, ideal para cargas que 
necessitam de amarração e de 
circulação do ar, como frutas e 
verduras. O acabamento de re-
pelência à agua e aplicação em 
cera quente garantem maior 
proteção à carga. A nova lona 
conta ainda com fios retorcidos 
de algodão, bainha costurada, 
ilhoses de aço inox e camada 
de parafina. 

Peça pela internet
A Volvo passou a oferecer peças e componentes para caminhões e ônibus da marca 
no ambiente digital. O comércio eletrônico oferece inicialmente cerca de 250 itens, 
para entrega em qualquer parte do País. Os produtos podem ser adquiridos por 
meio de computadores, tablets ou smartphones. A ideia da montadora é aumentar 
o relacionamento com os clientes através da internet.

Realinhamento 
de preços

A Ford Caminhões decidiu 
realinhar o preço da sua linha 

de peças originais, com uma re-
dução média de 50% em mais de 
200 itens. A diminuição faz parte 

do posicionamento da marca 
voltado para o pós-venda e que 
leva o slogan “Seu mundo não 

pode parar”. 



O alto índice de roubos no Rio de Ja-
neiro vem obrigando os transporta-
dores que atendem a região a cobrar 
a chamada “Taxa de Emergência Ex-
cepcional (Emex)”, instituída no mês 
de março exclusivamente na capital 
fluminense, para cobrir os elevados 
custos com segurança e minimizar 
os prejuízos. Segundo a Associação 
Nacional do Transporte de Cargas e 
Logística (NTC), a taxa é prevista para 
“regiões que se encontram em estado 
de beligerância”. O tributo prevê a 
cobrança de R$ 10 por fração de 100 
kg de carga das empresas que con-
tratam o serviço, mais um percentual 
do valor da carga que varia de 0,3% 
a 1,0%. Segundo o vice-presidente 
da NTC, Urubatan Hellou, a Emex 
aumenta, em média, cerca de 1,5% o 
valor de cada produto transportado.

Taxa de 
emergência

Crise eleva idade da frota
A crise econômica brasileira já produz seus reflexos na frota circulante de veículos. As 
dificuldades para aquisição de automóveis e comerciais elevou para quase dez anos a 
idade média da frota em circulação, ante 9 anos e dois meses do período anterior. Foi o 
que revelou um estudo encomendado pelo Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria 
de Componentes para Veículos Automotores). Os veículos com até cinco anos de uso, 
chamados de seminovos, que somavam 43% da frota em 2012, hoje são 34%. Já os 
veículos com idade entre 6 e 15 anos de uso totalizam 49%; os de 16 a 20 anos somam 
20,13% e os superiores a 20 anos representam 4% do total em circulação.

FOOD
truck

Pela vida. Escolha o trânsito seguro.
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Carteira com  
QR Code
 CNH conta com nova 
tecnologia para aumentar 
segurança contra fraudes. O 
Denatran já contabiliza mais 
de 300 mil carteiras de habili-
tação emitidas com QR Code. 
A tecnologia melhora a segu-
rança contra fraudes e cópias 
ilícitas, ao permitir o acesso 
dos dados dos motoristas de-
positados no Denatran. Para 
realizar a leitura dos dados 
por meio do QR Code é preci-
so ter instalado no celular um 
aplicativo chamado “Lince”, 
já disponível para os sistemas 
Android e IOS.

Desemprego  
à vista
O fim da desoneração da folha de pagamen-
to, decidida pelo governo para aumentar a 
arrecadação, vai acarretar um novo ciclo de 
demissões nas empresas de transportes. É 
o que projeta a NTC&Logística, que calcula 
um corte de até 10% no número de funcio-
nários em função da medida. Wagner de 
Souza, presidente do sindicato das empresas 
do oeste paranaense (Sintropar) faz coro 
com a Associação Nacional, ao estimar que 
70% das transportadoras vão deixar de 
recolher impostos, em função da reonera-
ção. “Ou você paga fornecedores ou paga o 
governo”, afirma taxativo.

Sinais de recuperação
A Mercedes-Benz anunciou a venda de 524 caminhões fora de estrada, a maior da his-
tória da empresa nos últimos dez anos. A negociação foi feita por intermédio da Raízen 
e envolve 286 unidades do modelo Atego 2730 6x4 e outros 238 caminhões da linha 
Axor, também na versão 6x4. Os primeiros vão reforçar a frota da locadora Borgato, 
fornecedora do conglomerado, em serviços de apoio à produção de cana-de-açúcar. Já 
os Axor irão para um pool de empresas que realizam o transporte do produto para a 
Raízen. As entregas começaram em abril e se estenderão até setembro.

ZF lança transmissão de seis marchas para veículos comerciais leves
A ZF está lançando a nova transmissão 6S-480, para uso em veículos comerciais leves. Com seis 
velocidades e acionamento mecânico e sincronizado, a nova caixa oferece capacidade de torque de 
entrada de até 450 Nm para aplicações em caminhões e vans até sete toneladas, e 480 Nm para 
caminhonetes de médio porte. Segundo o Diretor de Vendas da ZF América do Sul, Silvio Furtado, 
“a 6S-480 surge como uma evolução das versões anteriores e oferece às montadoras e clientes 
finais uma série de benefícios relacionados à economia de combustível e melhor produtividade”.



RECONHECIMENTO QUE 
REFORÇA UMA HISTÓRIA 
DE RESULTADOS

A Scania comemora seus 60 Anos sendo reconhecida pelo segundo ano 
consecutivo como a marca do Semipesado com Maior Valor de Revenda 
pela revista Frota&Cia. Esta premiação mostra que estamos no caminho 
certo, oferecendo aos nossos clientes conforto, economia e tecnologias 
que promovem cada vez mais a conectividade entre nossos produtos, 
aumentando sua relevância ao negócio. 
Assim construímos nossa história. E assim construiremos nosso futuro.

www.scania.com.brfacebook.com/ScaniaBrasil
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Avanço da 
conectividade

A Scania Brasil atingiu a marca de dois mil 
veículos ativados nos Serviços Conectados, 

um dispositivo de gestão para aos clientes de 
caminhão e ônibus lançado em janeiro e que se 

encontra disponível em todas as regiões do país.  
Segundo o responsável pelos Serviços Conec-

tados da empresa, Alex Barucco, o transporta-
dor brasileiro esperava por uma solução que 

superasse a barreira da telemetria para tornar a 
gestão mais eficiente e rentável. Para ele, o dis-
positivo veio para atender a essas necessidades. 
No mundo inteiro, a Scania já contabiliza  mais 

de 250 mil veículos conectados ao serviço.

TAG já está em testes
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (Antt) iniciou os testes com o dispositivo de identificação eletrônica (TAG), 
cujo uso será obrigatório nos veículos de cargas inscritos no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas 
(RNTRC). “A TAG proporcionará informações sobre a movimentação de cargas nas rodovias brasileiras, como a origem e 
o destino das viagens realizadas e os fretes praticados. Além de reduzir a evasão nas praças de pedágio, otimizar o fluxo e 
a espera nos portos do Brasil. Os dados também poderão ser utilizados no combate ao roubo de cargas”, explica Alfredo 
Peres, diretor institucional da Associação Brasileira de Logística, Transportes e Cargas (ABTC). A partir de julho, a agência 
fixará um cronograma para a instalação do TAG. A estimativa é que um milhão de veículos deverão usar a TAG.

Uso do Arla-32  
passa ser obrigatório
A partir de agora, a não utilização do 
ARLA-32 misturado ao diesel passa a ser 
considerada infração de trânsito, enqua-
drada no artigo 230, inciso IX, do Código 
de Trânsito Brasileiro. É o que determina 
a Resolução do Contran 666/2017, publi-
cado no Diário Oficial do dia 22 de maio, 
que regulamentou a fiscalização do uso 
do produto por veículos pesados.De olho na retomada

Depois de ajustar a empresa para a realidade atual do mercado, a Meritor, 
fabricante de eixos e sistemas para o drivetrain de veículos comerciais, acha que 
está preparada para a retomada da economia. Em maio, a fabricante acusou 
o melhor mês dos últimos dois anos e, confiante, já aposta na expansão das 
vendas de caminhões e ônibus em 2017. Adalberto Momi acaba de ser indicado 
como novo diretor geral para a América do Sul, disse que a empresa projeta 
uma expansão dos negócios, em especial o aftermarket, cuja meta é responder 
por 15% do faturamento da companhia ainda esse ano





16 Frota&Cia
JUNHO/JULHO DE 2017

Informes e notícias da Comissão de Jovens Empresários do 
Transporte Rodoviário de Cargas, em parceria com o Setcesp. 

 Para figurar nessa seção escreva para: 
comjovem@frotacia.com.br

 “Inteligência Emocional - O 
segredo do sucesso” foi o tema da 
palestra da reunião do Comjovem 
SP realizada no dia 16 de maio, que 
contou com a participação de Flavia 
Marçon Galvani e Ana Carolina 
Melo. “No setor de transporte, 
assim como em outros segmentos 
econômicos, é possível trabalhar 
com mais satisfação à medida que 
o autoconhecimento promove a quebra de crenças limitantes, com consequentes resul-
tados”, explicou Flavia. Para o participante, Nivaldo José de Oliveira, da Nadja Trans-
portes, reconsiderar a visão sobre suas crenças, principalmente em momentos de crise, 
foi bastante relevante no encontro. “Existem grandes possibilidades de reescrever as 
ações dentro de nossas organizações o que pode impactar positivamente na seleção dos 
clientes, no aumento do faturamento e na reformulação das equipes”, observa Nivaldo.

Inteligência emocional

COMJOVEM SP

Campanha  
de incentivo

A Comjovem SP promoveu uma 
campanha de incentivo para estimu-
lar a presença de jovens empresários 
nos eventos realizados pela Comissão. 
Sempre que participarem de workshops, 
visitas técnicas, ações sociais e indicarem 
novos participantes ou enviarem artigos 
para publicação, os interessados poderão 
acumular pontos. Os primeiros jovens 
(foto) que alcançaram a maior pontuação 
foram contemplados com uma inscrição 
no Encontro Regional do Comjovem (ver 
abaixo). E, ainda podem concorrer a um 
pacote para participar do Encontro Nacio-
nal, previsto para novembro.

Campanha  
do Agasalho

Em maio, foi lançada a Campanha do 
Agasalho Comjovem SP 2017, que irá re-
ceber roupas, calçados e cobertores para 
doação. O prazo para entrega vai até 23 
de junho e o ponto de coleta será a sede 
do Setcesp, em São Paulo (SP).

Fetcesp promove IV Encontro 
A cidade de Campos de Jordão, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo (SP) 

foi palco no período de 1 a 4 de junho do IV Encontro Regional da Comjovem SP. 
O evento, promovido pela Fetcesp, reuniu lideranças e empresários do TRC em 

torno de palestras, reuniões e discussões sobre o cotidiano das empresas do 
setor. A programação debateu temas como a responsabilidade socioambiental 

das empresas de transportes, gestão eficiente, os desafios das novas gerações no 
processo logístico e a negociação em gestão de pessoas, entre outros assuntos.

Versão 3.0 
do MDF-e

No dia 6 de maio, o Comjovem SP 
discutiu as mudanças da versão 3.0 do 
MDF-e seus impactos no transporte 
rodoviário de cargas. O palestrante 
foi Antonio Carlos Marques Mendes, 
especialista na área de seguros.
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por José Augusto Ferraz

Depois de avaliar e comparar 
milhares de preços de veícu-
los novos e usados, com base 

nas pesquisas da Molicar, FROTA&Cia 
revela pelo terceiro ano seguido as 
marcas e modelos de caminhões e 
utilitários mais valorizados do merca-
do brasileiro. O estudo, idealizado pela 
Agência Autoinforme e desenvolvido 
em parceria com a Editora Frota e a 
Textofinal de Comunicação Integra-
da, relaciona um total de 100 veículos 
comerciais divididos em nove catego-
rias, 20 dos quais correspondem aos 
utilitários e o restante aos caminhões. 
O ranking também destaca o “Cam-
peão Geral” de cada grupo; o veículo 

que alcançou a melhor 
pontuação no período 
entre todos avaliados.

Na edição 2017 da certi-
ficação “Maior Valor de Revenda – 
Veículos Comerciais”, o destaque foi 
a Sprinter 415, fabricada pela Merce-
des-Benz, que repetiu a performan-
ce do ano passado e se consagrou 
como o “Campeão Geral” entre os 
caminhões. O modelo, que também 
liderou o ranking na categoria de 
“Caminhão Semileve”, de 3,5 t acima 
de PBT, acusou uma depreciação de 
preço de apenas 15,9%, depois de três 
anos de uso. Nos utilitários, o “Cam-
peão Geral” foi o Hyundai HR, que 
também acumulou o troféu do mais 
valorizado entre as “Camionetas de 

Carga”, com 15,2% de depreciação. 
Com isso, o HR recuperou o título que 
havia conquistada na edição de 2015 
da premiação, perdido para a Sprin-
ter Van no ano passado.

 DESEMPENHO POR MARCA

No ranking por marca, a Merce-
des-Benz foi a montadora que mais 
se destacou, em um total de qua-
tro categorias, seguida da Hyundai 
Caoa com duas. A Fiat, Renault, 
MAN, Scania e Volvo, por sua vez, 
foram homenageadas com uma 
certificação cada, atribuída aos 
seus produtos (ver matéria comple-
ta a partir da página 22).

Para Ari de Carvalho, diretor de 
Vendas e Marketing de Caminhões, 
da Mercedes-Benz, obter uma con-
quista tão expressiva como essa, 
em um mercado extremamente 
competitivo como o atual, é moti-
vo de satisfação e orgulho. “A Mer-
cedes-Benz tem longo histórico de 
reconhecimento no mercado pelo 
excelente valor de revenda de seus 
veículos. Essa destacada premia-

Pelo terceiro ano seguido, FROTA&Cia 
e Autoinforme conferem o certifi cado 
de Maior Valor de Revenda aos 
caminhões e utilitários mais 
valorizados do mercado brasileiro, 
depois de três anos de uso

Marca de valor

Ari de Carvalho: Mercedes-
Benz tem longo histórico 
de reconhecimento, pelo 
excelente valor de revenda 
de seus veículos

CERTIFICAÇÃO
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ção reafirma, mas uma vez, a 
confiança dos clientes”. Mesma 
opinião tem o vice-presidente de 
Vendas, Marketing e Pós-Vendas 
da MAN Latin America, Ricardo 
Alouche, para quem a conquista 
da certificação Maior Valor de 
Revenda – Veículos Comerciais 
2017 é a consagração da marca 
em relação ao reconhecimento 
pelo mercado. “O cliente reco-
nhece o nosso conceito Sob Me-
dida e sabe que não se trata de 
uma mera ação de marketing de 
curto prazo”, observa.

“Ter o maior valor de reven-
da de seus produtos é uma bus-
ca constante da Scania, e, mais 
do que isto: uma comprovação 
histórica do mercado. O prêmio 
coroa mais uma vez este traba-
lho que está no DNA da marca, 
de produzir caminhões que ofe-
reçam o máximo em rentabilidade, 
economia de combustível, produti-
vidade, disponibilidade, ergonomia e 
conforto para o motorista”, garante 
Victor Carvalho, diretor de Vendas 
de Caminhões da empresa. Na visão 
de Rafael Garbosa, gerente de Ma-
rketing da Renault, a conquista re-
presenta a certeza de que empresa 
oferece aos seus clientes o veículo 
com o melhor custo operacional do 
mercado, “um dos pontos responsá-
veis por manter o Renault Master na 
liderança de seu segmento há mais 
de três anos”, afirma.

 MAIS SEGURANÇA

Para os entrevistados, ganhar a 
certificação de Maior Valor de Re-
venda – Veículos Comerciais 2017 
tem um peso ainda maior, consi-
derando o difícil momento porque 
passa a indústria automotiva em 
função da recessão no país, mar-
cado pela brutal queda nas ven-
das de caminhões e utilitários e a 
forte disputa entre marcas. “Sem 
dúvida alguma, o reconhecimento 

do maior valor de revenda dá mais 
segurança ao cliente, que neces-
sita fechar uma negociação neste 
momento de instabilidade do mer-
cado”, confessa Ricardo Alouche, 
da MAN. Em adição, ele lembra 
que o certificado ajuda o cliente a 
ter mais segurança em relação ao 
valor residual do veículo, após sua 
vida útil dentro da empresa.

Marcio Alfonso, Diretor 
de Engenharia de Produto 
e Processos de Manufatu-
ra da CAOA concorda com 
o colega da indústria, ao 
admitir que a conquista 
desse selo é um signifi-
cativo diferencial 
de vendas de 
veículos co-
merciais 0 
km. “Nesse 
segmento, o 
cliente avalia 
tanto a relação 
custo x benefí-
cio oferecida pelo 
modelo em sua 
operação, quanto 

o valor de retorno gerado na ven-
da do veículo, já que este último 
está relacionado ao investimento 
que o transportador fará para a 
aquisição ou renovação de sua 
frota”, ressalta.

Em resposta a mesma per-
gunta, Ari de Carvalho, da Merce-
des-Benz aproveita a deixa para 
fazer o seu comercial. “Essa cer-
tificação mostra aos clientes que 
a Mercedes-Benz, independente-
mente do momento econômico 
ou das variações do mercado de 
veículos comerciais, não deixa de 
oferecer produtos e serviços cada 
vez mais adequados a suas ne-
cessidades. Isso está estampado 
no slogan “As estradas falam. A 
Mercedes-Benz ouve”, um com-
promisso já incorporado ao dia 
a dia da empresa”. Segundo Car-
valho, essa sintonia da empresa 

com as demandas do mercado pesa 
muito no valor de revenda, porque o 
cliente sabe que tem nas mãos um 
veículo sempre alinhado ao perfil do 
transporte brasileiro.

Mesma opinião tem o diretor de 
Vendas da Scania, Victor Carvalho, 
para quem todas as premiações por 
boas práticas, que reconheçam as 
ações em benefício do cliente ou re-

lativas ao produto em si, sempre 
ajudam na construção da repu-
tação da marca. “O cliente vem 
buscando informações em um 
número cada vez maior, de dife-
rentes tipos de canais de comu-

nicação. Isso mostra que ele quer 
estar seguro na hora de op-

tar pela decisão de com-
pra”. Segundo ele, não 
há uma premiação 
parecida para o setor 

de transportes e, 
por isso, a cer-
tificação deve 

virar cada 
vez mais re-
ferência para 
o cliente. 

Ricardo Alouche: certificação 
é a consagração da marca em 
relação ao reconhecimento 
pelo mercado

Marcio Alfonso, da Caoa: 
cliente avalia tanto a 
relação custo x benefício 
do veículo quanto o valor 
de retorno na venda
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 BENEFÍCIOS PARA 
 O TRANSPORTADOR

Ainda que a indústria automoti-
va parece ser a principal beneficiária 
da premiação, na verdade, é o próprio 
mercado consumidor quem mais tira 
proveito da certificação Maior Valor 
de Revenda, voltada para os Veí-
culos Comerciais. “A exemplo dos 
anos anteriores, esse atestado traz 
imensos benefícios para toda a ca-
deia do transporte”, admite Marcio 
Alfonso, da CAOA. “Ele é um refe-
rencial para que todos saibam, de 
forma antecipada, o índice de de-
preciação dos veículos comerciais 
preferidos do mercado brasileiro. 
“Com base nessa informação, o 
cliente - seja ele autônomo ou fro-
tista (pequeno, médio ou grande) -, 
poderá estimar o valor de revenda 
e o investimento para a renovação 
do produto no período de três anos, 
permitindo, planejar os recursos fi-
nanceiros e proteger o seu patrimô-
nio”, diz com convicção.

Sobretudo nos dias atuais, é fun-
damental que o transportador saiba 

da importância de controlar o Custo To-
tal de Operação do veículo (TCO – Total 
Cost of Ownership). A métrica permite 
mensurar, com precisão, o retorno do 
investimento de um bem de capital, a 
partir dos gastos com a compra, ma-
nutenção, operação e revenda. Assim, 

para que se possa calcular correta-
mente o TCO real de um caminhão, 
ônibus ou utilitário, é preciso saber 
com segurança o seu valor residual, 
cumprida a vida útil dentro da em-
presa. “Nesse sentido, o Maior Valor 
de Revenda leva uma segurança adi-
cional aos operadores de transporte 
no cálculo do TCO. Como benefício 
adicional, o cliente pode reduzir o va-
lor do cálculo do TCO dos seus veícu-
los, ganhando mais competitividade 
junto aos seus clientes finais”, ensina 
Ricardo Alouche.

A confiabilidade da certifica-
ção é resultado da metodologia 
adotada, que permite estabelecer 
um ranking confiável dos veícu-
los comerciais mais valorizados 
do mercado (confira os critérios da 
premiação na página 20). “O fato da 
premiação basear-se em números 
e informações efetivas do mercado 

torna o estudo extremamente crite-
rioso e, consequentemente, próximo 
da realidade do segmento de veículos 
comerciais”, atesta o diretor da Scania, 
Ari de Carvalho. A afirmação também 
tem o aval dos demais entrevistados, 
que admitem que metodologia aplica-

da está em sintonia com as atuais 
necessidades dos clientes de mode-
los utilitários, nas palavras de Már-
cio Alfonso, da CAOA.

Isso explica o interesse dos ga-
nhadores em tornar pública essa 
conquista, no prazo mais rápido 
possível. “Estamos trabalhando 
numa campanha comercial sobre a 
conquista deste prêmio, e que bre-
vemente será lançada, no sentido 
de mostrar ao mercado o valor de 
ter o produto que deprecia menos. 
Quem faz um investimento em nos-
so caminhão tem um patrimônio, 
usa esse bem e tem a menor depre-
ciação do mercado. É importante re-
forçar essa informação à nossa rede 
de concessionários e aos nossos 
clientes, como um feedback de reco-
nhecimento”, reconhece o represen-
tante da Volvo, Bernardo Fedalto. 

Victor Carvalho: a 
confiabilidade da 

certificação é resultado 
da metodologia adotada

Bernardo Fedalto:  estamos 
trabalhando em uma  
campanha comercial, para 
divulgar ao mercado a 
conquista desse prêmio
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por José Augusto Ferraz

A certificação “Maior Valor de 
Revenda – Veículo Comer-
ciais 2017 (MVR-VC 2017), 

conferida aos caminhões e utilitá-
rios mais valorizados do mercado 
brasileiro, está baseada em um 
conjunto de regras de fácil com-
preensão. Tal metodologia possi-
bilita avaliar, com bastante preci-
são, o índice de depreciação após três 
anos de uso do valor de revenda de 
uma centena de caminhões e utilitá-
rios oferecidos no mercado brasileiro e 
identificados de acordo com a marca, 
modelo e versão. Confira, a seguir, as 
regras da premiação. 

1) Base de dados – O estudo utiliza 
como base de dados as pesquisas 
realizadas pela empresa Molicar, es-
pecializada na apuração dos preços 
praticados de milhares de veículos 
comercializados no país. Tais infor-
mações são fornecidas por uma vas-
ta rede de revendas autorizadas e 
independentes localizadas em todo 
o território nacional, incluindo tanto 
veículos novos quanto usados;

2) Categorias – A certificação MVR-
-VC 2017 contempla um total de 
onze (11) categorias, sendo:
- quatro (4) referentes ao segmen-
to de utilitários de cargas e pas-
sageiros, classificadas em: Furgo-
neta de Carga, Furgão de Carga, 
Camioneta de Carga e Minibus
- cinco (5) referentes ao mercado 
de caminhões, classificadas em: 
Semileve, Leve, Médio, Semipesa-
do e Pesado.

- duas (2) referentes aos mode-
los que obtiveram a menor de-
preciação de preços entre todos 
os modelos pesquisados nos 
segmentos de utilitários e de 
caminhões, homenageados com 
o troféu de “Campeão Geral” de 
cada segmento;

3) Perfil da mostra – Para evi-
tar distorções, o levantamento 
contempla uma mostra dos 100 
(cem) modelos de caminhões e 
utilitários mais vendidos no mer-
cado brasileiro, no ano anterior à 
realização da pesquisa, com base 
nos números de licenciamentos 
apontados no Renavam;

4) Prazo de depreciação – Tendo 
em vista que os veículos comer-
ciais, diferente dos automóveis, 
são passíveis de renovação a par-
tir do prazo de três anos de uti-
lização, o trabalho também leva 
em conta esse tempo, para fins de 
estudo de depreciação;

5) Período de apuração – Para 
efeito de comparação, a certi-
ficação MVR-VC 2017 toma por 
base a média dos preços de ven-
da do veículo 0 Km, apurada no 
primeiro quadrimestre de três 
anos atrás, confrontada com a 
média dos preços de venda des-
se mesmo veículo, pesquisados 
em igual período do ano de re-
alização da pesquisa, portanto 

com três anos de uso;

6) Exclusões – Os veículos que 
deixaram de ser fabricados ou 
entraram no mercado durante o 
período avaliado serão automa-
ticamente excluídos da mostra, 
uma vez que não satisfazem os 
critérios de comparação, referen-
te aos três anos de uso; 

– Da mesma forma, serão exclu-
ídos os veículos que apresenta-
rem distorções significativas na 
média de preços apurados, em 
comparação a modelos similares, 
que poderiam configurar a ocor-
rência de descontos e promoções 
aplicados sobre o preço de venda, 
impossibilitando a apuração de 
seu valor real;

7) Divulgação – Os idealizadores 
da premiação se comprometem 
a tornar público os resultados do 
estudo, relativos ao primeiro co-
locado em cada categoria, através 
dos meios de comunicação pró-
prios e de terceiros, reservando-
-se ao direito de comercializar o 
trabalho completo, para os even-
tuais interessados.

A escolha dos caminhões e utilitários mais valorizados do mercado brasileiro 
obedece a regras de fácil compreensão que garantem a seriedade da certifi cação

Normas definidas
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Volvo. O melhor caminhão 
na hora de comprar, 
rodar e revender.

Volvo, eleito o caminhão com o maior valor  
de revenda pelo terceiro ano consecutivo.

É pensando em você que a Volvo produz os caminhões mais 

conectados, seguros e sempre prontos para rodar. Com baixo 

consumo de combustível e reduzido custo de manutenção, 

quando você adquire um Volvo tem a certeza do retorno do seu 

investimento. Volvo, vale mais e por muito mais tempo.
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por José Augusto Ferraz

A retirada de linha do Doblò 
Cargo, decidida pela Fiat no 
início desse ano, produziu 

um impacto direto no valor de reven-
da do modelo. Depois de faturar por 
dois anos seguidos o título de Furgo-
neta de Carga mais Valorizada do 
mercado brasileiro de veículos 
utilitários, o Doblò Cargo ce-
deu o posto para “seu irmão 
de marca”, o Fiorino Furgão. 

Líder absoluto em sua ca-
tegoria em número de licen-
ciamentos, há mais de 25 anos, 
o Fiorino Furgão registrou 
em 2017 um índice de 
depreciação da ordem 
de -17% no período 
de três anos. E, com 
isso, leva o certifica-
do de Maior Valor de 
Revenda – Veículos 
Comerciais 2017, ou-
torgado pela Agência Au-
toinforme e a Editora Frota. 
Já o Doblò Cargo caiu para o 
segundo lugar no ranking da categoria 
(com -18,6%), seguido da Partner da 
Peugeot (-26,9%) e o Kangoo Express, 
fabricado pela Renault, que contabili-
zou -29,9% de desvalorização.

 IMBATÍVEL NAS CIDADES

O feito revela a importância do 
veículo no segmento de entrada, 
para uso nos serviços de distribui-
ção urbana. Em especial depois do 
fim da fabricação da Kombi, que du-
rante anos concorreu com o modelo. 
Com 650 kg de capacidade líquida de 

carga e tamanho 
de um veículo de 
passeio, o Fiorino 

se mostra imbatível 
no trânsito difícil das 

grandes cidades. Além da 
facilidade de condução e ma-

nobra, esse pequeno notável oferece 
uma boa relação custo-benefício, por 
conta do baixo consumo de combus-
tível do motor 1.4 EVO 8B, que entre-
ga 85 cavalos na versão a gasolina.

Contribui também para o suces-
so do Fiorino, a reestilização feita no 
modelo em 2016, que conferiu ares 
de modernidade e leveza ao seu de-
sign, além da oferta de novos motores 
com três versões de potência e duas 
de combustível, freios ABS e airba-
gs duplo e sistema multimídia, entre 
novas melhorias. Agora que o modelo 
passa a ostentar o título de Furgoneta 
de Carga de Maior Valor de Revenda, 
tudo indica que o Fiat Fiorino conti-
nuará reinando em seu mercado, por 
muitos e muitos anos ainda. 

Líder absoluto em volume de licenciamentos, o Fiat Forino Furgão assume agora 
a ponta do ranking de maior valor de revenda de seu segmento de mercado

Uma conquista merecida

Fiat Fiorino Furgão: 
sob medida 
para serviços de 
distribuição urbana

TOP 5 – MAIOR VALOR DE REVENDA – FURGONETA DE CARGA
Ranking Ordem Marca, Modelo e Versão Índice de Depreciação (em %)

1 1 Fiat Fiorino Furgão -17,0

2 2 Fiat Doblò Cargo -18,6

3 3 Peugeot Partner Furgão -26,9

4 4 Renault Kangoo Express -29,9

5 5 Shineray Minitruck -30,9
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por José Augusto Ferraz

Depois de alcan-
çar a liderança 
no segmento 

de veículos utilitários 0 
km, na categoria Fur-
gão, o Renault Master 
agrega um novo troféu 
a sua coleção. O modelo 
também foi reconheci-
do com a certificação 
Maior Valor de Revenda 
– Veículos Comerciais 
2017, pelo fato de ter 
registrado uma depre-
ciação de 16,7% no perío-
do avaliado, a menor no 
segmento dos furgões de 
carga. O modelo se destacou 
com facilidade entre seus 
principais concorrentes 
na categoria, caso da 
Sprinter Furgão, fabri-
cada pela Mercedes-
-Benz, o Fiat Ducato 
Cargo e Boxer, da Peugeot, 
além do Iveco Daily.

 CUSTO OPERACIONAL

Para a Renault, essa nova con-
quista representa a certeza de que a 
marca oferece o veículo com o melhor 
custo operacional do mercado. Um 
dos pontos responsáveis por manter 
o Renault Master na liderança de seu 
segmento há mais de três anos, nas 
palavras de Rafael Garbosa, gerente 
de Marketing da empresa.

“Temos um veículo moderno, com 
baixo custo de manutenção, versátil, 
robusto e, além de tudo, com forte 

apelo no design. 
Além disso, a 
Renault não se 

dá por satisfeita 
em comercializar 

um veículo, mas, sim, 
oferecer soluções. Nosso foco 

é sempre entregar uma oferta comple-
ta, envolvendo produto, financiamen-
to e até pacote de serviços”, ressalta.

Na ótica do executivo, a certifica-

ção do Maior Valor de Revenda agrega 
um novo diferencial ao veículo, na for-
ma de um retorno financeiro interes-
sante ao final do seu ciclo de uso. Ra-
zão pela qual, Rafael Garbosa pretende 
tirar o máximo proveito da premiação, 
através da divulgação do feito em fo-
lhetos e encartes comerciais, mais as  
ativações junto à rede de revendas. 

Depois de dominar o 
mercado de novos, o 

Master Furgão fabricado 
pela Renault ganha a 
certifi cação de Maior 

Valor de Revenda 2017

Um novo trófeu 
para a coleção

TOP 4 – MAIOR REVENDA DE REVENDA – FURGÃO DE CARGA
Ranking Ordem Marca, Modelo e Versão Índice de depreciação (em %) 

1 1 Renault Master Furgão -16,7%

2 2 Mercedes-Benz Sprinter Furgão -18,2%

3 3 Fiat Ducato Cargo -20,4%

4 4 Peugeot Boxer Furgão -20,5%

Renault Master Furgão: oferta completa 
de produto, financiamento e serviços
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Pelo terceiro ano seguido a 
Sprinter Van, da Mercedes-
-Benz, se destaca no mercado 

de utilitários de passageiros e confir-
ma a importância da marca no seg-
mento. O motivo é a conquista da cer-
tificação de Maior Valor de Revenda 
– Veículos Comerciais edição 2017 
no segmento de Minibus, pelo fato 
do modelo ter registrada a menor 
depreciação de preço entre os ve-
ículos de sua categoria, -17,5% no 
intervalo de três anos. A repre-
sentante da marca da estrela de 
três pontas superou em valoriza-
ção inúmeros concorrentes de peso. 
Caso, por exemplo, da Master da Re-
nault, o Boxer da Peugeot, a Citroen 
Jumper e o Fiat Ducato Minibus (ver 
quadro abaixo).

A ampla versatilidade de aplica-
ção, com versões para 9, 15, 17 ou 20 
passageiros, combinada com os di-
ferenciais em qualidade, tecnologia, 
agilidade, conforto e segurança, cola-
boram para a preferência do produto 
junto aos clientes que atuam no setor 
de turismo, transporte executivo, VIP, 
urbano, fretamento e escolar, explica 
Evandro Cunha, gerente de Marketing 
Vans da Mercedes-Benz do Brasil. 

 SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE

“O modelo também é amplamen-
te reconhecido por seu excelente custo 
operacional e alta produtividade, que 
asseguram rentabilidade para empre-
sas de transporte, autônomos e em-
preendedores. Sem contar o alto nível 
de segurança, graças às tecnologias 

disponíveis incluindo ESP Adaptativo 
9i® com integração dos sistemas ABS, 
ASR, BAS e EBV, freios a disco em to-
das as rodas, airbag para motorista e 
acompanhantes da primeira fileira 
de bancos, ar condicionado, volante 
ajustável em altura e profundidade e 
volante multifuncional, entre outros 
itens”, completa o executivo.

Para Evandro Cunha, a certificação 
conquistada reforça os argumentos com 
os clientes, que buscam uma marca que 

ofereça produtos rentáveis na operação 
de transporte, e que, acima de tudo, pro-
porcionam o melhor Valor de Revenda 
do mercado. “Em reforço, aproveitamos 
para realizar ações de e-mail marketing 
e postagem em nossas redes sociais, 
com o objetivo de ampliar a divulgação 
dos nossos produtos com essa significa-
tiva certificação”, adianta o gerente.   

A Mercedes-Benz reafirma a importância da marca no mercado de utilitários de 
passageiros com a certificação concedida à Sprinter Van, pelo terceiro ano consecutivo

O peso da estrela

TOP 5 – MAIOR REVENDA DE REVENDA – MINIBUS
Ranking Ordem Marca, Modelo e Versão Índice de depreciação (em %) 

1 1 Mercedes-Benz Sprinter Van -17,5%

2 2 Renault Master Minibus -18,2%

3 3 Peugeot Boxer Van -19,2%

4 4 Citroën Jumper Minibus -21,8%

5 5 Fiat Ducato Minibus -24,7%

Mercedes-
Benz Sprinter 
Van: domínio 
assegurado no 
segmento de 
Minibus
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O Hyundai HR conseguiu um 
triplo feito nesse conturbado 
ano de 2017. Além de perma-

necer à frente no volume de licencia-
mentos no mercado nacional, pelo 
décimo ano consecutivo, o modelo 
retomou a lide-
rança no ranking 
dos utilitários de 
cargas mais va-
lorizados, perdi-
do para a Renault 
Master no ano 
passado. De quebra, 
o HR ainda faturou 
o troféu máximo 
entre os veículos de 
sua categoria, em 
razão dos -15,2% de 
depreciação atribuídos 
ao modelo depois de três 
anos de uso, a mais baixa en-
tre os utilitários. Em reconhecimento a 
esse fato, o representante da Hyundai 
Caoa leva para a fábrica de Anápolis 
(GO) dois certificados de Maior Va-
lor de Revenda – Veículos Comerciais 
2017: um na categoria “Camioneta de 
Carga” e o outro como “Campeão Ge-
ral” entre os utilitários.

“A conquista desse importante tí-

tulo pelo Hyundai HR deve-se a uma 
série de fatores, tanto relacionados 
ao produto quanto aos serviços ofe-
recidos pela Rede CAOA”, justifica 
Leonardo Lukacs, gerente de Enge-
nharia e Planejamento de Produto 
da montadora.  Entre esses, ele cita 
o trabalho das equipes técnicas e de 
engenharia na oferta de um produto 

em sintonia com as necessidades dos 
consumidores brasileiros, os investi-
mentos que a CAOA vem realizando 
nos últimos anos no desenvolvimento 
e treinamento das equipes de Vendas 
e Pós-Venda, além do constante mo-
nitoramento dos níveis de qualidade 
na fábrica da CAOA, em Anápolis e da 
Rede de Concessionárias.

 CUSTO-BENEFÍCIO

Sem contar, é claro, os atributos 
do próprio veículo, reconhecidos pelos 
clientes ao longo dos anos em todo o 
Brasil, seja na hora da compra do veí-
culo 0 km ou usado. “Entre outros dife-
renciais, o HR oferece a melhor relação 
custo x benefício, quando comparado 

Depois de dez anos de liderança no mercado brasileiro, o Hyundai HR também brilha como 
a camioneta de carga e o modelo de Maior Valor de Revenda entre os veículos utilitários 

Tríplice vitória

Hyundai HR: -15,2% 
de depreciação no 
período de três anos, 
a menor entre os 
veículos utilitários

TOP 5 – MAIOR VALOR DE REVENDA – CAMIONETA DE CARGA
Ranking Ordem Marca, Modelo e Versão Índice de depreciação (em %) 

1 1 Hyundai HR -15,2%

2 2 Renault Master CC -16,0%

3 3 Mercedes-Benz Sprinter CC -17,3%

4 4 Kia Bongo -17,8%

5 5 Iveco Daily CC -22,5%
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com os seus concorrentes diretos, alia-
do a um baixo custo de manutenção, 
agilidade, versatilidade e robustez. A 
capacidade de carga de 3,4 toneladas 
também é uma vantagem, uma vez 
que atende à legislação de tráfego ur-
bano”, enumera Lukacs.

A “Camioneta de Carga de Maior 
Valor de Revenda 2017” também se 
destaca pela versatilidade para car-
regar vários tipos de carga e a possi-
bilidade de portar variados tipos de 
implementos. Acrescente a essa lista 
de virtudes a facilidade de dirigir, es-
tacionar, que permitem que o veículo 
atenda às expectativas dos consumi-
dores mais exigentes, sejam eles autô-
nomos ou frotistas, de pequeno ou de 
grande porte. O gerente de Engenharia 
acrescenta que o Hyundai HR conta 
com a cobertura de quatro anos de ga-
rantia de fábrica e, graças a sua espe-
cificação técnica, não requer Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 
especial para a sua condu-
ção, o que democratiza 
bastante o seu uso.

 CONFIRMAR 
 AS EXPECTATIVAS

“A compra de um veícu-
lo de trabalho é muito racio-
nal e só é possível sustentar 
uma posição de liderança no 

mercado nacional por tantos anos, se 
o produto confirmar as expectativas 
dos compradores”, reforça Leonardo. 
Segundo ele, a certificação conquista-

da é o melhor testemunho de que ne-
nhum produto é líder, por tanto tempo, 
se não tiver atributos para tal. 

De olho no futuro, o executivo 
relata que a marca pretende tirar o 
máximo proveito dos títulos conquis-
tados. “Já estamos desenvolvendo um 
cronograma de ações para divulgar-
mos essa importante conquista do 
Hyundai HR para o mercado. A ideia 
é incluirmos a certificação Maior Va-
lor de Revenda – Veículos Comerciais 
2017 entre os atributos do nosso mo-
delo, quando comparado com os seus 
principais concorrentes no segmento, 
tornando-o um significativo diferen-
cial de vendas. Afinal, o valor de retor-
no gerado na venda está diretamente 
relacionado com o investimento que 
o transportador fará para a renovação 
de sua frota”, afirma categórico. 

CAMPEÃO GERAL – MAIOR VALOR DE REVENDA – UTILITÁRIOS
Ranking Ordem Marca, Modelo e Versão Índice de depreciação (em %) 

1 1 Hyundai HR -15,2%

2 2 Renault Master CC -16,0%

3 3 Renault Master Furgão -16,7%

4 4 Fiat Fiorino Furgão -17,0%

5 5 Mercedes-Benz Sprinter CC -17,3%

Leonardo Lukacs: 
certificação 

conferida ao HR 
é uma prova de 

seus atributos
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Nos últimos dois anos, o Acce-
lo 815, da fábrica Mercedes-
-Benz, arrebatou o 

título de Maior Valor de Re-
venda na categoria dos 
caminhões médios, 
herdando a fama 
de seu antecessor, o 
antigo Mercedinho. 
Agora, um outro 
representante da 
família, o Accelo 1019, 
chega para ocupar esse 
lugar. O modelo registrou 
uma depreciação de -22,8% depois 
de três anos de uso, quase 1% a menos 
que o segundo colocado, o VW Deli-
very 8.160, segundo o estudo da Agên-
cia Autoinforme, produzido em parce-
ria com a Editora Frota, que serve de 
base para a certificação.

O sucesso do modelo tem inúme-
ras justificativas. A começar do motor 
Mercedes-Benz OM 924 LA, o mesmo 
que equipa os caminhões semipe-
sados Atego de 17 toneladas, que se 
caracteriza pela robustez, resistência 
e durabilidade. O veículo também 
proporciona o menor círculo de vira-
gem da categoria, movimentando-se 
com extrema facilidade, mesmo em 
vias estreitas e no interior dos bair-
ros, garante Ari de Carvalho, diretor 
de Vendas e Marketing de Caminhões 
da Mercedes-Benz.

 INTERVALOS DE TROCA

Outro diferencial do Accelo 1019 
são os intervalos maiores de troca 
de óleo. Carvalho afirma que eles 

ocorrem a cada 45.000 km no ser-
viço severo, o que reduz os custos 
operacionais e aumenta a disponibi-
lidade do caminhão.

“Para completar, os caminhões 
Accelo se posicionam, cada vez mais, 
como os mais produtivos do segmen-
to de VUC (Veículo Urbano de Carga), 
destacando-se pela alta capacidade 

volumétrica e de carga útil e pela per-
missão de ampla circulação, mesmo 
em zonas de restrição” destaca o dire-
tor. Outra virtude importante é que o 
Accelo permite o uso da maior plata-
forma de carga entre os VUCs, de 5.480 
mm de comprimento, mais de 20 cm 
em relação aos principais concorren-
tes, destaca Ari de Carvalho. 

O Accelo 1016 toma o lugar do Accelo 815 e arrebata o título de Maior Valor 
de Revenda de sua categoria, seguindo os passos do antigo Mercedinho

Herança de respeito

TOP 5 – MAIOR REVENDA DE REVENDA – CAMINHÃO LEVE
Ranking Ordem Marca, Modelo e Versão Índice de depreciação (em %) 

1 1 Mercedes-Benz  Accelo 1016 -22,8%

2 2 Volkswagen Delivery 10.160 -23,7%

3 3 Iveco Daily 70C17 -23,8%

4 4 Mercedes-Benz Accelo 815 -24,2%

5 5 Ford Cargo 816 -24,7%

Mercedes-Benz Accelo 1016: maior 
plataforma de carga entre os VUCs
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Pela primeira vez, a MAN Latin 
America conquista o cobi-
çado certificado de 

Maior Valor de Revenda 
em Veículos Comer-
ciais, na categoria dos 
caminhões médios. O 
feito coube ao modelo 
Volkswagen Constella-
tion 15.190, que acu-
sou uma depreciação 
de 22,9% no período de 
três anos. Além deste, 
outros dois modelos – o 
VW 13.190, nas versões 
Constellation e Worker 
– garantiram a terceira 
e a quarta posição no 
ranking dos mais valorizados do 
mercado brasileiro, evidenciando o 
domínio da marca nesse segmento.

“O VW 15.190 recebeu esse reco-
nhecimento porque foi desenvolvi-
do em conjunto com o cliente, para 
atender a real necessidade do nicho 
que atua, dentro do conceito ‘Menos 
você não quer. Mais você não precisa’, 
que norteia a marca”, explica Ricardo 
Alouche, vice-presidente de Vendas, 
Marketing e Pós-Vendas da MAN Latin 
America. “Em outras palavras, não é 
um veículo que foi adaptado de outras 
aplicações, meramente para lutar con-
tra a concorrência num determinado 
modelo”, completa.

 CUSTO TOTAL DE OPERAÇÃO

Muito utilizado no transporte de 
bebidas e no segmento atacadista, 
para entregas urbanas, entre outas 
aplicações, o VW Constellation 15.190 
se destaca pela economia de com-

bustível e o melhor TCO (Custo Total 
de Operação) do segmento, segundo 
o fabricante. O modelo vem equipado 
com o motor MAN D08 de 186 cavalos 
de potência e 700 Nm de torque, com 
tecnologia EGR que dispensa o uso do 
ARLA. A transmissão Eaton de 6 velo-
cidades com acionamento a cabo pro-
porciona mais conforto ao motorista e 
uma boa performance em operações 
urbanas. Sem contar o baixo custo 
operacional, fator primordial em seu 
segmento de atuação.

Não sem motivo, Ricardo Alou-
che acredita que a certificação Maior 
Valor de Revenda conquistada pelo 
VW Constellation 15.190, junto com 
a versão 13.190, colabora para o for-
talecimento do branding da empre-
sa. “É a consagração da nossa mar-
ca em relação ao reconhecimento 
pelo mercado. Certamente isso tem 
um grande valor a ser explorado em 
nossas negociações e cálculos con-
juntos de rentabilidade com o nosso 
cliente”, atesta o executivo. 

Próprio para operações urbanas, Volkswagen Constellation 15.190 se consagra 
como o caminhão de menor depreciação do segmento

Sob medida até na revenda

TOP 5 – MAIOR REVENDA DE REVENDA – CAMINHÃO MÉDIO
Ranking Ordem Marca, Modelo e Versão Depreciação em três anos 

1 1 Volkswagen Constellation 15.190 -22,9%

2 2 Mercedes-Benz Atego 1419 -24,4%

3 3 Volkswagen Constellation 13.190 -24,9%

4 4 Volkswagen Worker 13.190 -25,2%

5 5 Mercedes-Benz Atron 1319 -25,4%

VW Constellation 15.190: desenvolvido 
em conjunto com o cliente
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Uma iniciativa ousa-
da da Scania da-
tada de 2011 – o 

lançamento do caminhão 
P 310 8x2 - com o objeti-
vo de marcar a entrada da 
marca no concorrido merca-
do de caminhões semipesados, 
continua rendendo bons frutos 
até hoje. Pelo segundo ano seguido o 
modelo conquista a cobiçada certifi-
cação Maior Valor de Revenda – Ve-
ículos Comerciais 2017, pelo fato de 
ter acusado a menor depreciação de 
preços no período de três anos, dei-
xando para trás todos os demais con-
correntes. O P 310 8x2 acusou uma 
desvalorização de 21,1% no período, 
ante -22,2% do segundo colocado no 
ranking, o VW Constellation 26.280 
6x4 e o Volvo VM 330 8x2 (-23,2%), 
que ficou com a terceira posição.

Parte do sucesso do modelo é a 
incorporação do quarto eixo original 
de fábrica, que oferece maior capa-
cidade de carga em relação às tra-
dicionais versões estradeiras 6x2 e 
6x4. Enquanto a primeira pode levar 
até 29 de PBT, as segundas alcançam 
23 t no máximo, ou seis toneladas a 
menos. Ainda que outras marcas te-
nham adotado a mesma solução, o 
pioneirismo e a força da marca Sca-
nia garantiram ao P 310 8x2 o melhor 
valor de revenda. “O modelo elevou o 
segmento da distribuição ao pata-
mar Premium, ao oferecer as mes-
mas qualidades da consagrada linha 
de pesados da Scania como a maior 
economia de combustível e superior 
conforto e ergonomia da cabine”, 

afirma Victor Carvalho, diretor de 
Vendas de Caminhões da empresa. 

 ITENS DE SÉRIE

Segundo Carvalho, o lançamento 
do P 310 nessa versão foi um marco 
para o segmento e até hoje é reconhe-
cido dessa forma. “O veículo se tornou 
uma excelente alternativa para via-
gens médias, em razão da robustez, do 
alto torque do motor e da cabine leito. 
Sua boa fama se espalhou rapidamen-
te levando a Scania a obter recordes 
de vendas e participação de mercado 
nos semipesados. Ver este produto ser 

bicampeão da categoria é motivo de 
orgulho, pois é uma solução perfeita 
para o cliente”, completa o diretor.  

Márcio Furlan, gerente de Ma-
rketing e Comunicação da Scania no 
Brasil, faz coro com seu colega da in-
dústria ao afirmar que a certificação 
de Maior Valor de Revenda acrescenta 
um novo diferencial ao P 310 8x2. “A 
chancela de um prêmio independente 
permite que o mercado tenha conheci-
mento imparcial sobre o merecimento 
da vitória. Não é a Scania afirmando 
que o P 310 é o vencedor, mas sim os 
números de uma pesquisa embasada. 
E isso faz toda a diferença”, finaliza. 

O Scania P 310 8x2 reafi rma a fama de maior valor de revenda, por conta 
do bem sucedido lançamento, os seus atributos e a força da marca

Pioneirismo reconhecido

TOP 5 – MAIOR VALOR DE REVENDA – CAMINHÃO SEMIPESADO
Ranking Ordem Marca, Modelo e Versão Índice de Depreciação (em %)

1 1 Scania P-310 8x2 -21,1

2 2 Volkswagen Constellation 26.280 6x4 -22,2

3 3 Volvo VM-330 8x2 -23,2

4 4 Volkswagen Worker 23.230 6x2 -23,6

5 5 Volkswagen Constellation 31.280 6x4 -23,7

Scania P 310 8x2: 
modelo elevou 
o segmento da 
distribuição ao 

patamar Premium
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Em um mercado altamente 
competitivo como o de 
caminhões pesados, a 

Volvo conseguiu a façanha de 
permanecer no topo desse seg-
mento nos últimos três anos. 
Pelo menos no que se refere ao 
ranking de Maior Valor de Revenda, 
produzido pela Agência Autoinfor-
me e a Editora Frota. Depois de ele-
ger o modelo FH 460 6x4 em 2015 e 
no ano seguinte o FH 460 6x2, chega 
a vez do FH 540 6x4 subir ao ponto 
mais alto do pódio. O veículo acusou 
uma depreciação de preço da ordem 
de 24,5% no intervalo de três anos, 
garantindo o certificado de cami-
nhão de maior valorização do mer-
cado de pesados em 2017. 

Em segundo lugar aparece Scania 
R 480 6x4, que registrou uma desva-
lorização de -25,2%, segundo o estu-
do, seguido do Ford Cargo 2042, com 
-25,7%. Outra versão do Volvo FH, po-
rém na versão de 500 cavalos e tração 
6x4 figurou na quinta colocação.

“Na visão do mercado, o FH 540 
6x4 apresenta o melhor resultado 
operacional, o melhor conforto, con-
fiabilidade e disponibilidade, motivo 
pelo qual é o veículo pesado mais 
procurado nas revendas”, explica 
Rogério Kowalski, gerente de cami-
nhões seminovos da Volvo. Também 
colabora para essa percepção, segun-
do o especialista, o fato do modelo 
ter sido o caminhão mais licenciado 
no ano passado, em sua categoria. 
Um feito que, inclusive, rendeu ao 
campeão o Prêmio Lótus 2017 como 
o “Caminhão Pesado do Ano”. 

 TRANSPORTE DE GRÃOS

Além dos atributos citados, Rogé-
rio destaca outros importantes dife-
renciais do modelo. “O FH 540 6x4 con-
ta com um potente motor de 540cv, o 
trem de força com caixa I-Shift e toda 
a tecnologia Volvo embarcada, aliada 
a uma cabine confortável e espaçosa, 
que o transformam no melhor produ-
to para o transporte de grãos”, obser-
va o gerente. Ele lembra que o mode-

lo tem CMT acima de 70 toneladas e 
pode tracionar implementos na confi-
guração bitrem e rodotrem.

Para o profissional, a certificação 
Maior Valor de Revenda traz um ganho 
muito grande para a marca. “Como o 
método de avaliação é muito profissio-
nal e confiável, o reconhecimento tem 
o valor de um atestado. Além do mais, 
ele traz a assinatura de FROTA&Cia, 
uma revista muito respeitada no mer-
cado de transportes”, finaliza. 

O FH 540 6x4 segue a trilha de seus antecessores e garante para 
a Volvo o troféu mais disputado do mercado brasileiro de caminhões

DNA de campeão

Volvo FH 540 6x4: mais valorizado e 
mais licenciado entre os pesados

TOP 5 – MAIOR VALOR DE REVENDA – CAMINHÃO PESADO
Ranking Ordem Marca, Modelo e Versão Índice de Depreciação (em %)

1 1 Volvo FH 540 6x4 -24,5

2 2 Scania R 480 6x4 -25,2

3 3 Ford Cargo 2042 -25,7

4 4 Mercedes-Benz  Axor 3131 -26,1

5 5 Volvo FH 500 6x4 -26,8



MAIS VALORIZADOS – CAMINHÕES

32 Frota&Cia
JUNHO/JULHO DE 2017

por José Augusto Ferraz

A Sprinter 415, fa-
bricada pela 
M e r c e d e s -

-Benz, repetiu a dobra-
dinha do ano passado, 
ao conquistar mais 
uma vez o certifica-
do de Maior Valor de 
Revenda 2017 na ca-
tegoria “Caminhão 
Semileve” e, ainda, 
de “Campeão Geral” 
entre os caminhões. 
Ainda que muitos 
considerem o veícu-
lo como um utilitário, 
em verdade, tecnica-
mente é um caminhão, 
tanto na versão furgão 
ou chassi cabine, pelo 
fato de contar com 
3.880 Kg de PBT. As 
duas certificações 
conferidas ao mo-
delo resultam do 
fato da Sprinter 415 ter 
registrado a menor depre-
ciação de preço depois de três 
anos de uso, de acordo com o estudo 
realizado pela Agência Autoinforme e 
a Editora Frota, que edita FROTA&Cia, 
com base nas pesquisas da Molicar.

Além da ver-
são 415, um outro 
produto da linha, a 

Sprinter 515 seguiu o 
mesmo caminho ao ga-

rantir o segundo lugar na dis-
puta nas duas categorias da premia-
ção (ver quadro ao lado). Já a terceira 
e a quarta posição foram ocupadas 
pela Daily Chassi Cabine nas versões 

45S17 e 55C17, ambas fabricadas pela 
Iveco, que acusaram uma desvalori-
zação de -18,3% e -15,9% respectiva-
mente, no comparativo de preços do 
1º quadrimestre de 2014 com igual 
período de 2017.

Ari de Carvalho, diretor de Ven-
das e Marketing de Caminhões da 
Mercedes-Benz, atribui os dois cobi-
çados títulos conferidos à marca e ao 
produto a um conjunto de vantagens 
da linha Sprinter, que tem um peso 
muito grande na hora da revenda. 
“Assim como todos os veículos co-
merciais Mercedes-Benz, a Sprinter 
é reconhecida no mercado por sua 
robustez e resistência para encarar o 
trabalho severo do transporte de car-
gas. A essas características somam-

Sprinter 415 repete o desempenho do ano passado, ao conquistar mais uma vez dois 
selos de Maior Valor de Revenda 2017, como Caminhão Semileve e Campeão Geral

Campeão em dose dupla

Mercedes-Benz Sprinter 
415: desvalorização de 

apenas 15,9% 
no período 

de três anos

TOP 5 – MAIOR VALOR DE REVENDA – CAMINHÃO SEMILEVE
Ranking Ordem Marca, Modelo e Versão Índice de depreciação (em %) 

1 1 Mercedes-Benz Sprinter 415 -15,9%

2 2 Mercedes-Benz Sprinter 515 -16,0%

3 3 Iveco Daily Chassi 45s17 -18,3%

4 4 Iveco Daily Chassi 55c17 -20,7%

5 5 Volkswagen Delivery 5.150 -26,4%
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-se atributos como força, desempe-
nho, economia e elevado padrão de 
conforto e segurança, além da qua-
lidade e avançada tecnologia típicas 
de um Mercedes-Benz”.

 LIVRE CIRCULAÇÃO

Evandro Cunha, responsável 
pela gerência de Marketing Vans da 
empresa, faz coro com seu colega 
de fábrica ao lembrar que a Sprin-
ter 415 também se destaca pelo ex-
celente custo/benefício e reduzido 
custo operacional, com baixo con-
sumo de combustível. “Uma outra 
virtude do produto é a possibilidade 
de circular livremente, mesmo em 
zonas de restrição, tanto na ver-
são VUC como camioneta de carga. 
A Sprinter também é reconhecido 
pela pronta resposta nas acele-
rações e retomadas, mesmo 
nas ladeiras e no interior 
dos bairros. Aliada à 
facilidade na condu-
ção e a oferta de com-
ponentes adicionais de 
segurança, como luzes 
de circulação diurna acio-
nadas automaticamente 
quando o motor entra em 
funcionamento e faróis de 
neblina com assistente di-

recional, entre outros diferenciais”, 
enumera o executivo.

Isso tudo explica, na versão do 
executivo, porque a Sprinter é o car-
ro mais desejado de sua categoria, 
com rapidez de revenda. “A Sprinter 
agrega uma imagem de qualidade 
superior ao serviço prestado pelo 

cliente”, afirma Evandro com convic-
ção, respaldado nas mais de 125.000 
unidades do modelo comercializadas 
no mercado brasileiro, desde o seu 
lançamento há cerca de 20 anos. O 
caminhão é oferecido com três ver-
sões de entreeixos e diversas opções 
de capacidade volumétrica de carga, 
que vão de 7,5 m³ a 14 m³.

Evandro lembra, por fim, que, a 
certificação “Maior Valor de Revenda” 
conquistada nos anos anteriores esti-
mulou inúmeras ações de marketing, 
com objetivo de reforçar a imagem do 
produto junto ao seu mercado. “As áre-
as de Vendas, tanto da fábrica como da 
Rede de Concessionários, usam esses 
troféus como argumentos junto aos 
clientes que necessitam de uma mar-
ca que ofereça produtos rentáveis na 
operação de transporte. E, esperam 
comercializar o modelo, por ocasião 
da renovação de suas frotas, com o 
melhor valor de revenda do mercado”, 
destaca o profissional.  

CAMPEÃO GERAL – MAIOR VALOR DE REVENDA – CAMINHÕES
Ranking Ordem Marca, Modelo e Versão Índice de depreciação (em %) 

1 1 Mercedes-Benz Sprinter 415 -15,9%

2 2 Mercedes-Benz Sprinter 515 -16,0%

3 3 Iveco Daily Chassi 45s17 -18,3%

4 4 Iveco Daily Chassi 55c17 -20,7%

5 5 Scania P-310 8x2 -21,1%

Evandro Cunha: 
Sprinter agrega 
uma imagem de 
qualidade superior, 
ao serviço prestado 
pelo cliente
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Facilidade na comparação 
de preços e de produtos 

e praticidade na compra 
fortalecem as vendas de 
e-commerce e garantem 

novas demandas de 
transporte para o setor 

Varejo eletrônico 
resiste à crise 
Excepcionalmente nos últimos 

dois anos, enquanto a economia 
brasileira caminhava para o bre-

jo e as vendas em lojas físicas estag-
navam, as vendas via varejo eletrônico 
preservaram a curva ascendente. Só 
em 2015, no limiar da crise, o  e-com-
merce cresceu 15,3% e faturou de R$ 
41 bilhões. Em meio à eco-
nomia desértica de 2016, 
manteve crescimento 
de 2 dígitos (11%) e al-
cançou faturamento 
de R$ 53,4 bilhões. 
Para este ano, o setor 
preserva o entusias-
mo: as vendas online 
deverão crescer 12% e 
chegar a R$ 59,9 bilhões 
de faturamento, segundo a 
ABComm – Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico, que reúne 7 mil 
empresas virtuais. Os números são 
superlativos: o ano deve registrar mais 
de 200 milhões de pedidos, atingir a 

marca de 38,5 milhões de comprado-
res únicos nas 71 mil lojas eletrônicas 
existentes, consolidando a tecnologia 
no cotidiano dos brasileiros. Além dis-
so, a previsão é de que a participação 
das PMEs (pequenas e médias empre-
sas) no faturamento do comércio ele-
trônico aumente para 25%. Com isso, a 

expectativa das transportadoras 
que movimentam o fluxo 

de cargas no e-commerce 
em todo o país se man-
tém bastante positiva. 

“É o único seg-

mento econômico que preserva o 
crescimento”, diz Rodrigo Bandeira, 
vice-presidente da ABComm, para 
quem a compra pela Internet virou 
sinônimo de comodidade. A venda 
de produtos eletroeletrônicos, artigos 
de moda, beleza e saúde já está con-
solidada por via eletrônica, segundo 
Bandeira. “Apenas a venda de alguns 
produtos via Internet ainda se man-
têm sensíveis, como a de alimentos”, 

Pepe Lumari, da Braspress: 
solução exclusiva B2C vem 

crescendo fortemente

DISTRIBUIÇÃO URBANA – E-COMMERCE ESPECIAL
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exemplifica.  “Hoje o cidadão ainda 
tem a opção de usar a plataforma 
mobile, também denominada m-
-commerce, o que facilita ainda mais 
a compra, onde quer que esteja”, diz. 
Nos Estados Unidos, as compras atra-
vés de dispositivos portáteis têm um 
aumento médio de 30% ao ano. No 
Brasil, estima-se que, até 2020, 10% 
de tudo o que for vendido online será 
comprado via equipamentos móveis. 

O e-commerce só não cresce mais 
porque esbarra na estrutura logísti-
ca do país, considerada por Bandeira 
“deficitária e cara”. “Dependendo do 
produto, o valor do frete inviabiliza 
a compra”, diz. A falta de segurança 
para o transporte de cargas com valor 
agregado também encarece e emper-
ra possíveis vendas eletrônicas, diz. 

 CAPILARIDADE 

Previsibilidade e rapidez nas entre-
gas sempre foram características ope-
racionais da Transfolha, empresa que 
iniciou suas atividades há 29 anos com 

a distribuição de jornais e re-
vistas e hoje atende mais 
de um milhão de entre-
gas por mês. Alexan-
dre Felix, diretor geral, 
estima que 80% des-
sas operações sejam 
para o e-commerce. 
A área de ação abran-
ge uma malha de 1,3 mil 
municípios, em 22 estados, 
que representam 90% do PIB brasi-
leiro. Para dar conta das demandas de 
B2C sem perder a eficiência, a empresa 
se fortaleceu com uma frota dedicada 
de 2,1 mil veículos - a grande maioria 
de utilitários, como pick ups leves e 
vans - e mais de 2 mil entregadores. 
Alguns veículos descaracterizados são 
utilizados para as entregas de alto va-
lor agregado e em regiões de risco, a 
fim de evitar assaltos. Para as opera-
ções B2B, a empresa reserva uma frota 
dedicada de mais de 100 caminhões.

Félix reconhece que o brasileiro 
continua comprando pela Internet 
mesmo em tempos de crise e prova 

disso foi o aumento 
de 15% no volume de 

operações realizadas 
pela Transfolha para o 

segmento, em 2016. De lá 
para cá, o E-Commerce ganhou 

ainda mais fôlego e a Transfolha pro-
jeta crescimento de 20% nos negócios 
para 2017. Cercada por concorrentes 
de peso,um deles os Correios, a Trans-
folha detém hoje algo em torno de 
14% de participação dentro deste seg-
mento, em operações B2B e B2C, esti-
ma Felix, respaldada por grandes va-
rejistas. A expertise da transportadora 
se concentra em cargas de até 30 qui-
los. Embora o foco de atuação esteja 
nas regiões Sudeste e Sul, a empresa 
já expande boa parte de suas opera-
ções para cidades do Centro-Oeste, 
Norte e Nordeste. “É a consequência 

Roteiros prontos
Atendendo desde julho de 2016 no 

modelo market place online, comuni-
dade virtual onde pessoas ou empresas 
se encontram para realizar negócios, 
compras e vendas, a startup Logbee de-
senvolveu uma plataforma de transporte 
que disponibiliza 30 veículos utilitários 
leves, em geral Fiorinos e Kangoos, 
para movimentar de cargas de até 30 
quilos. A área de atuação está limitada, 
por enquanto, à boa parte da Grande 
São Paulo, atendendo o ABC, Diadema, 
Osasco, Barueri, Guarulhos e Cotia. “Co-
nectamos os furgões de transportadores 
autônomos à empresas que precisam 
de transporte. Selecionamos a carga e 
desenvolvemos uma rota adequada para 
o motorista, que recebe as informações 
através do aplicativo”, explica Guilherme 
Schmidt (foto), um dos sócios da empre-

sa, que tem como acionis-
tas ou “aceleradores” do 
negócio a Porto Seguro 
e a Plug and Play. 

A seleção de 
transportadores autô-
nomos leva em conta 
as pequenas empresas, 
com um ou dois veículos, 
enquanto a triagem de em-
barcadores, também pequenos e 
médios e-commerces, prioriza empresas 
com até 30 entregas por dia. “Alguns de 
nossos maiores usuários são fabricantes 
de alimentos congelados, produtos perecí-
veis e os clubes de assinaturas”, enumera. 
Uma das grandes vantagens do serviço 
é a rapidez da operação, que pode ser 
contratada com 24 horas de antecedência. 
Mesmo aparelhada tecnologicamente, 

a Logbee equipara o custo 
do frete ao cobrado por 

transportadoras con-
vencionais Diariamente 
são realizadas 500 
entregas, em média. Os 
produtos mais trans-

portados têm caracterís-
ticas difusas: pufs, itens de 

cozinha, móveis de madeira, 
brinquedos. A solução digital 

Logbee e o varejo eletrônico crescem e se 
fortalecem mutuamente. Em dez meses 
de operações, a Logbee vem registrando 
crescimento de 25% ao mês e 40% de seu 
faturamento é proveniente do mercado 
eletrônico. “Queremos manter esse ritmo 
de crescimento e até o final de 2017 o 
percentual de e-commerce deverá chegar 
a 70% do faturamento”, projeta.

Bandeira, da ABCom: 
e-commerce só não cresce 

mais porque esbarra 
na deficiente estrutura 

logística do país
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Faltam estatísticas
Não há estatísticas 

sobre quantas empre-
sas de transporte de 
carga se dedicam 
hoje ao e-commerce, 
segundo a A NTC & 
Logística, entidade 
que reúne milhares de 
empresas de transporte 
do país. “Mas podemos 
garantir que a grande maioria 
dos transportadores de carga fraciona-
da, como Jamef, Translovato, Braspress, 
Plimor e Patrus, entre outras, tem hoje 
um pé no e-commerce”, garante o 
vice-presidente da entidade, Urubatan 
Helou (foto), também sócio-proprietário 
da Braspress. Na opinião de Helou, o 
transporte para o e- commerce cresce 
frente a duas condições antagônicas: “A 

negativa é que os embar-
cadores de carga nem 

sempre estão prepara-
dos adequadamente 
para acompanhar 
tecnologicamente as 
empresas de transpor-

te, ou seja, há um hiato 
entre as duas pontas, o 

que emperra a eficiência lo-
gística necessária neste segmen-

to. O lado positivo é o surgimento dos 
market places, ou pontos de vendas que 
reúnem diversos lojistas, que facilitam e 
garantem a segurança das operações”, 
relata. Helou destaca que, embora o 
maior volume de carga pertença às 
grandes lojas virtuais, o e-commerce é 
formado por dois terços de pequenos e 
médios vendedores. 

do movimento de descentralização”, 
define. Felix percebe que as grandes 
redes regionais estão se consolidan-
do em plataformas digitais, criando 
novas oportunidades de transporte 
e modalidades de entregas 
para os consumidores, 
como o “click and col-
lect” para retirada em 
loja ou lockers.

 INTERIORIZAÇÃO 

Atuando em vá-
rias frentes de negócios 
e segmentos, a transpor-
tadora Braspress foi visionária 
quanto ao crescimento do e-com-
merce no país e, no ano passado, 
lançou um produto especial de B2C 
para seus clientes regionais que, em 
pouco mais de um ano, já cresceu 
mais de 100%. “Atuamos também 
nesse mercado, não apenas nele, e 
por isso nossa visão do segmento é 

mais realista”, diz o dire-
tor comercial Pepe Lumari, 

lembrando que muitas empre-
sas exclusivamente dedicadas ao E-
-Commerce terceirizam suas frotas. 
Tradicionalmente, a Braspress sem-
pre se dedicou a operações B2B. “Nos 
últimos anos o E-Commerce cresceu 
sobremaneira e clientes passaram 
a demandar serviços de transporte 
B2C, apontando alto custo, falta de 

qualidade e de acuracidade nos pro-
dutos disponíveis até então”, revela. 
O executivo admite que a receita do 
B2C é marginal, mas a estratégia é 
disponibilizar o serviço com custo 
competitivo e característica de valor 
agregado ao negócio. “Vale lembrar 
que não dependemos de terceiros 
para finalizar as operações”, destaca. 

Considerada o “pepino” das entre-
gas e coletas, até a logística reversa 
está sendo roteirizada nas operações 
sem grandes dificuldades: “A própria 
rota de passagem do B2B pode cole-
tar as encomendas reversas. Temos 
os fluxos de distribuição e de retorno 
com prazos muito interessantes”, de-
talha. Lumari desenvolveu uma solu-
ção exclusiva para a coleta reversa, 
que disponibiliza pacote com lacre 
para acondicionar a carga e emis-
são de segunda via de nota fiscal do 
produto. Quase 30% da  frota de 2,3 
mil  veículos da Braspress são utili-
tários. A empresa realiza uma média 
de 40 mil despachos por mês. As en-
comendas mais comuns são eletroe-
letrônicos, materiais e equipamentos 
odontológicos e médico-hospitalares, 
produtos farmacêuticos e condiciona-
dores de ar. “Ainda não entramos no 
segmento de celulares por causa da 
segurança exigida, mas é um nicho 
proeminente e em fase de estudos 
na Braspress”, antecipa. Hoje as ope-
rações de e-commerce representam 
2% do faturamento da empresa mas, 
pelas projeções, tudo indica que esse 

Nogueirão, da Jamef: e-commerce  é tendência 
mundial e as regiões Norte e Nordeste do país 
também participam deste crescimento

DISTRIBUIÇÃO URBANA – E-COMMERCE ESPECIAL
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Poucas queixas 
Para Thiago Granero de 

Melo (foto), gerente geral 
da TGM Transportes, cujo 
raio de ação é entre os 
estados do Paraná, 
Santa Catarina e São 
Paulo, este mercado é 
atendido por grandes 
players e todos alcan-
çaram bons resultados 
operacionais em 2016. O 
executivo destaca fatores impactantes 
nas operações B2C, como a dificuldade 
de entregas em grandes centros urbanos 

onde há restrições de tráfego 
e a ausência do recebedor 

no local de destino da 
encomenda. Ao mesmo 
tempo, embarcadores 
sentem a crise e conti-
nuam buscando redução 
nos custos do transpor-

te. “Para 2017 esperamos 
que, numa expectativa 

tímida  nossos clientes cresçam 
organicamente acima dos 5% e que 

nossa carteira cresça acima de 15% com 
ingresso de novos clientes”, aposta.

percentual está ascendente. “Este ano 
o segmento de e-commerce crescerá 
para nós 100%. Só entre janeiro e abril 
já cresceu 22%”, adianta Lumari. 

 Acompanhando passo a pas-
so a evolução tecnológica que hoje 
predomina nas operações de e-
-commerce, a Jadlog, que recen-
temente foi incorporada 
à empresa francesa 
Geopost e trabalha 
com frota de mais 
de 240 caminhões 
e carretas, cerca 
de 3 mil utilitários 
e possui mais de 
500 franquias,  pro-
jeta ampliar a fatia 
do e-commerce no fatu-
ramento, que hoje é de 35%, 
segundo conta Ronan Hudson, di-
retor comercial. Só em 2016, as 
movimentações de e-commerce re-
presentaram cerca de 30% do total 
de 7 milhões de encomendas trans-
portadas e dos R$ 406 milhões de 
faturamento na empresa, detalha.  
“O e-commerce vem crescendo fora 
da curva”, resume Hudson. O exe-
cutivo admite que o fim do E-Sedex 
representou novas oportunidades 
de negócios para a Jadlog, conside-
rando sua capilaridade nacional.

Também na Jamef o ano de 
2016 foi bastante  positivo no e-
-commerce, diz Paulo Nogueirão, 
diretor comercial e marketing da 
empresa. “Apesar da crise econômi-
ca que vivemos, muitas empresas 
de e-commerce estão crescendo e, 
felizmente, estes são nossos clien-
tes”, comenta, calculando em torno 
de 15% a representatividade do e-
-commerce no total transportado. 
O executivo destaca a necessidade 
de reciclagem tecnológica constan-
te para atender o setor e se man-
tém animado para este ano: “Acre-
ditamos em um crescimento de 
20% sobre a receita realizada neste 
segmento em 2016”, estima.

 Nogueirão acredita que nada 
mais segura a expansão do e-com-

merce. “Isto  é uma ten-
dência mundial  e, claro, 

as regiões Norte e Nordes-
te  também participam des-

te crescimento de maneira ace-
lerada, ainda que, no nosso caso, as 
regiões Sul e Sudeste representem, 
hoje, 80% da nossa distribuição do e-
-commerce”, aponta. 

Cumprir prazos de entrega é um 
dos pilares desse mercado e lojas e 
clientes virtuais costumam selecionar 
transportadoras que garantam esses 
prazos, como a paulista RTE Rodo-
naves. “Isso é possível porque temos 
uma estrutura operacional fortaleci-
da pelas nossas 150 unidades no país”, 
atribui Murilo Alves, diretor Adjunto 

de Mercado da empresa. O executivo 
confirma que, em 2016, a transporta-
dora registrou uma sólida evolução no 
atendimento as vendas online. “Nosso 
crescimento foi acima de dois dígitos. 
O grande desafio é equilibrar as con-
tas, pois a remuneração deste canal 
de venda é baixa frente aos custos ele-
vados. Isto limita nosso crescimento”, 
adverte. Só nos primeiros quatro me-
ses de 2017, o resultado operacional 
no e-commerce está 19% acima em 
relação ao mesmo período de 2016,  
diz, lembrando que as compras de 
menor valor e volume estão colabo-
rando para este crescimento. Em 2017, 
acredita, as vendas pelo canal online 
deverão crescer 21 %. 

Murilo Alves, 
da Rodonaves: 
e-commerce superou 
as expectativas 
no primeiro 
quadrimestre de 2017  
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Fabricantes de veículos utilitários vêm com bons 
olhos o crescimento das operações de e-commerce 

e torcem para que a economia retome seu 
ritmo e incentive a reestruturação de frotas do setor

Renovação à vista
Alexandre Oliveira 

e a Master Furgão, 
da Renault: aumento 

de participação da 
marca no mercado 

de utilitários

por Sonia Crespo

Com o e-commerce brasileiro pro-
ativo, as fabricantes de veículos 
utilitários se posicionam estra-

tegicamente para disputar as possíveis 
demandas do setor. Entre janeiro e abril 
de 2017, no entanto, as vendas desses 
veículos praticamente repetiram os re-
sultados do mesmo período de 2016. 
Para a Renault, por exemplo, fabrican-
te do furgão Master, o mais vendido no 
período, o crescimento das vendas no 
varejo eletrônico  não está provocando  
aumento de vendas de utilitários – por 
enquanto. “O que registramos foi um 
aumento de participação da marca no 
mercado de utilitários. Há dois meses 
realizamos uma venda de 200 furgões 
para os Correios, que utilizam os veí-
culos para entregas no e-commerce. A 
médio prazo, no entanto, prevemos que 
haverá necessidade de fazer a substitui-
ção de boa parte dessas frotas de veícu-

los. Quando o cenário econômico ficar 
mais confiável, o mercado de utilitários 
certamente deslanchará mais rápido 
que o mercado de caminhões”, aposta 
Alexandre Oliveira, diretor de vendas a 
empresas da Renault. 

Com seu leque de mais de 60 
versões do produto, a Linha Sprinter 
de furgões, vans e chassis-cabine da 
Mercedes-Benz encerrou o primeiro 
quadrimestre de 2017 com 1.864 uni-
dades emplacadas e 34,4% de partici-
pação no segmento classificado como 
Large Vans (de 3,5 a 5 toneladas de 
PBT). Ana Paula Teixeira, gerente de 
Marketing de Produto Vans da Merce-
des-Benz do Brasil, também percebeu 
estabilidade no mercado brasileiro de 
Furgões e Chassi-Cabines no primeiro 
quadrimestre deste ano, em relação a 
2016, mas acredita que boa parte des-
sa sustentação certamente se deve ao 
fluxo de e-commerce. “O melhor de-
sempenho comercial foi o das versões 

furgão, cujas vendas cresceram 7% no 
período”, aponta. 

Em paralelo, o mercado geral das 
versões chassi-cabine, embora te-
nha deslanchado no primeiro bimes-
tre deste ano, pipocou entre março 
e abril. A  Sprinter Chassi-Cabine se 
segurou como pode mas perdeu 2,4% 
de share no período. “Estamos bus-
cando a lógica dessa queda”, observa. 
Na interpretação da executiva, houve 
uma migração de clientes das versões 
chassi-cabine para os modelos fur-
gão, por razões diversas. “Uma delas 
é a vocação da Sprinter Furgão para 
a distribuição. Ela já vem pronta para 
a função”, acredita. Outro motivo da 
substituição pode estar no custo final 
do veículo: com o baú, que oferece 
maior capacidade volumétrica, o chas-
si-cabine pode custar entre 5% e 10% 
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Ana Paula Teixeira: satisfeita com o 
bom desempenho da Sprinter Furgão 
no primeiro quadrimestre de 2017

a mais que a versão furgão. “Mantere-
mos nossa previsão de que o mercado 
de Large Vans poderá crescer entre 5% 
e 10%”, projeta a executiva para 2017. 

 MERCADO JOVEM 

Paulo Goddard, gerente nacional 
de Veículos Comerciais e Governo da 
Fiat, lembra que o mercado de e-com-
merce é relativamente novo no Brasil. 
“Está ainda em processo de consolida-
ção e tem muito boas perspectivas de 
crescimento”, acredita. Nesse cenário, 
avalia que os veícu-
los comerciais leves 
e utilitários têm um 
potencial enorme de 
crescimento em sua 
demanda e a Fiat 
está atenta a todas 
as oportunidades de 
mercado. Os clientes 
desse segmento de 
mercado vão desde 
o pequeno empre-
endedor às grandes 
transportadoras e, em 
geral, são muito exi-
gentes. “Querem veí-
culos com tecnologias de ponta e com 
o melhor custo benefício”, diz.

O crescimento paulatino nas ven-
das do comércio eletrônico representa, 
na opinião de Osmar Hirashiki, diretor 
comercial da Iveco, uma migração de 
vendas que antes eram realizadas em 
lojas físicas para a plataforma digital. 
“Percebemos uma transferência de 
modais de compra”, avalia o executi-
vo. Nessa perspectiva, interpreta, as 
entregas continuam sendo realizadas 
pelas mesmas empresas de transpor-
te, que transferiram suas operações 
das lojas tradicionais para os market 
places digitais e, dessa forma, o cresci-
mento nas vendas de veículos para en-
tregas manterá o ritmo da economia 
do país e do poder de compra do cida-
dão brasileiro. Hirashiki reconhece que 
o e-commerce tende a crescer, a exem-
plo do que ocorre em países desenvol-
vidos. “Hoje 80% das operações de e-

-commerce são realizadas em grandes 
capitais e tanto a Daily Furgão quanto 
a Daily Chassi Cabine  surgem como 
opções apropriadas para a atividade”, 
diz. “Mantemos nossa expectativa de 
recuperação da indústria nacional,  es-
tamos de olho nos market places e nas 
possibilidades comerciais que possam 
gerar”, encerra.

A Kia Motors anunciou 
recentemente a retoma-
da na produção de seu 
utilitário Bongo e, para  
reforçar a nova ação 

comercial da marca, está implantan-
do um novo programa de CRM (Cus-
tomer Relationship Management) 
para conhecer melhor os detalhes de 
cada cliente brasileiro, poder estreitar 
ainda mais o relacionamento com 
eles e atendê-los adequadamente. “O.  
sistema está em fase final de imple-

mentação e ficará pronto já no 
segundo semestre”, adian-

ta Ary Jorge Ribeiro, 
diretor comercial da 
Kia Motors no Brasil. 
A iniciativa atende 
a um novo perfil de 
cliente, mais dinâmi-

co, que vem mudando 
a forma de compra nos 

últimos anos. “Hoje 45% 
dos clientes que entram em 

concessionárias já escolheram o 
veículo”, constata. O negócio é fe-
chado em, no máximo, duas visitas. 
“Há três  anos, a média era de cinco 
visitas”, recorda. 

Líderança preservada 
Embora a Hyundai possua um 

levantamento sobre a quantidade de 
clientes que trabalham com o utilitário 
HR (foto) nas entregas de e-commerce, 
a montadora prefere não divulgar essa 
informação por considerá-la estraté-
gica no momento atual. “A maioria dos 
nossos clientes são pequenos empresá-
rios que estão começando na atividade 
ou expandindo seu negócio”, detalha 
Leonardo Lukacs, gerente de Enge-
nharia e Planejamento de Produto da 
CAOA, lembrando que a marca detém 
hoje mais de 50% de participação no 
segmento de chassis-cabine. A Hyundai 
fechou o primeiro quadrimestre com 
retração de 35% no volume de empla-
camentos, ou1.167 unidades, frente às 

1.748 utilitários emplacados em igual 
período de 2016. Lukacs interpreta ser 
este um resultado razoável, já que espe-
rava uma queda ainda mais acentuada. 
“Notamos que começa um lenta recupe-
ração de mercado e acreditamos que o 
terceiro e quarto trimestres de 2017 irão 
melhorar”, prevê.
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NOVIDADES DE TRÊS VERSÕES
 ACESSÍVEL  RODOVIÁRIA  URBANA 

Mesmo em tempos de crise, Iveco, Mercedes-Benz
e Marcopolo mostram lançamentos para

diferentes segmentos de mercado
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EDITORIAL

2013, um ano  
que não acabou

Há exatos quatro anos o Brasil assistia a uma onda de manifestações populares 

contrária ao aumento das tarifas de ônibus e exigindo mais qualidade no 

serviço. O resultado desses protestos originou o congelamento do preço da 

passagem em alguns municípios, mas na virada de 2016 para 2017, esses valores 

voltaram a sofrer reajustes em diversas cidades do país.

Se a qualidade do transporte coletivo já era ruim há quatro anos, imagine hoje 

em que a recessão econômica devasta ainda mais o serviço e as empresas do setor. É 

fato comprovado na pesquisa recentemente divulgada pela Associação Nacional das 

Empresas de Transportes Urbanos – NTU, que entrevistou executivos de 225 empresas 

de transporte coletivo urbano em 115 municípios do país. A abordagem revela que, nos 

últimos três anos, a demanda de passageiros caiu 16,5%, passando de 382,4 milhões de 

usuários transportados para 319,3 milhões. A queda afetou diretamente a mão-de-obra 

do setor: as demissões somaram mais de 7 mil trabalhadores, terminando 2016 com um 

efetivo de 133,5 mil funcionários. Quase 67,6% das empresas de transporte têm algum 

tipo de dívida e três em cada dez companhias estão em atraso com a Previdência Social. 

Um terço delas carregam dívidas superiores a 40% do faturamento anual.

Otávio Cunha, presidente da NTU, definiu tal realidade como preocupante 

e diz que enquanto os custos do transporte público forem pagos somente pela 

tarifa, a situação só tende a se agravar. Entre as possíveis soluções propostas pelos 

empresários do setor está a criação de um tributo sobre a venda de combustíveis 

para veículos particulares, que seria transferido como espécie de subsídio ao 

transporte coletivo urbano. Outra sugestão seria transferir o custeio da gratuidade no 

transporte para os respectivos fundos criados para apoiar cada uma dessas parcelas 

da sociedade, como o Fundo Nacional do Idoso, Fundo Nacional do Estudante e o 

Fundo Nacional da Assistência Social, já que o impacto da gratuidade no preço das 

passagens chega 16,4%. A princípio podem parecer alternativas polêmicas para 

muitos, mas despontam como uma chance de melhorar a rotina diária custosa e 

medonha dos milhões de passageiros que andam de ônibus. 

Sonia Crespo
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PONTO A PONTO

No momento do fechamen-
to dessa edição do Caderno 
ÔNIBUS, de FROTA&Cia, a 
Caio Induscar informou, 
através de comunicado à 
Imprensa, a aquisição do 
parque fabril e da marca 
Busscar, por parte dos 
acionistas da empresa. O 
objetivo, segundo a nota 
é revitalizar a marca e os 
produtos da antiga encar-
roçadora, cuja falência 
foi decretada em 2012. 
Também pesou na decisão a 
qualidade da mão de obra da cidade de 
Joinville, onde operava a empresa.

Embora ainda não tenha definido a 
grade de produtos que será fabricada, 
é certo que a produção irá se destinar 

aos mercados interno e externo. A 
nova empresa, denominada Carbuss 
– Indústria de Carrocerias Catarinense 
Ltda, deverá se concentrar na linha ro-
doviária, para complementar o portfólio 

da Caio, líder no segmento 
de carrocerias urbanas.

A posse dos novos con-
troladores aconteceu no dia 
12 de junho, mas sem pre-
visão de início da produção. 
As contratações darão prefe-
rência aos ex-colaboradores 
da Busscar, iniciando pelas 
áreas de projetos, portaria/
segurança e administrativo. 
Em paralelo, a Carbuss irá 
trabalhar na atualização de 
projetos e reestilização do 
design dos produtos, revisão 

dos maquinários, organização da planta 
industrial e da linha de produção, além 
das áreas de apoio. De acordo com a 
nota, os investimentos serão da ordem 
de R$ 100 milhões.

Caio Induscar assume fábrica e marca da Busscar

Ônibus Panorâmico DD, 
produzido pela antiga Busscar.
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Festa de  
aniversário
A Metra Transportes, primeira 
concessionária de transporte 
do Governo do Estado de São 
Paulo e que atua no corredor 
ABCD, comemora 20 anos de 
atividade no setor de trans-
porte rodoviário de passagei-
ros. A empresa atende mais 
de 300 mil pessoas por dia e 
conta com uma frota de mais 
de 260 veículos.

Dia da  
Mobilidade Elétrica

O Dia da Mobilidade Elétrica, comemorado em 
27 de maio, reuniu mais de 500 pessoas e 127 

veículos movidos a eletricidade em uma carrea-
ta em São Paulo (SP).  Em sua segunda edição, 
a mobilização destacou os benefícios da ener-

gia limpa, defendidos pela Associação Brasileira 
do Veículo Elétrico ABVE). “Chamar a população 
para fazer parte de um evento como esse e fo-
car nos gargalos de grandes metrópoles, como 
a emissão excessiva de gases de efeito estufa, 

poluição sonora, alto custo do combustível, 
entre outros, é de crucial importância” afirmou 

Ricardo Guggisberg, presidente da ABVE.

Economia e tanto
A Confederação Nacional do Transporte divulgou um estudo inédito sobre o rea-
proveitamento de água na lavagem de ônibus. A entidade destaca que os sistemas 
de reúso podem gerar uma economia de até 32 milhões de litros de água, o equi-
valente a 50,6% dos gastos totais com o insumo para essa aplicação.

Balanço positivo
A Volare, unidade de negócios da Marcopolo, comemorou 19 anos de fundação 
em junho. A divisão produz uma linha completa de miniônibus e micro-ônibus 
e comercializou 1.368 veículos em 2017, dos quais mais de 400 para o mercado 
externo. Atualmente, a empresa se prepara para lançar o primeiro miniônibus com 
motorização 100% elétrica produzido no Brasil.
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· A Cooperativa Unicoop, de Belo Horizonte (MG) incorporou 
mais 34 novas unidades do  Volare V8L Escolarbus para reforço da 
frota. Os miniônibus serão utilizados no transporte de estudantes 
com deficiência física, na rede pública da capital mineira.

· A Transunião Transportes adquiriu 20 novos ônibus da Apta 
Caminhões e Ônibus, concessionária da rede MAN/Volkswa-
gen, para o transporte urbano de passageiros na zona leste de 
São Paulo. Desse total, 17 unidades são do modelo Volksbus 
17.260 OD e outras três da versão 15.190 OD.

· A operadora carioca Doce Rio Fretamentos anun-
ciou a compra de cinco ônibus do modelo Paradiso 
1050 da Marcopolo. O negócio tem como objetivo 
aumentar a modernização e segurança dos servi-
ços de fretamento e turismo no Rio de Janeiro.

· Sete empresas de transporte 
coletivo em Recife (PE) fecharam 
a compra de 200 chassis OF 1721 

com a Mercedes-Benz,  para a 
renovação da frota de ônibus 

urbanos da cidade.

· A Janiz Transportes, operado-
ra de transporte rodoviário de 
Canoas, no Rio Grande do Sul, 

adquiriu quatro unidades do 
micro-ônibus Senior da Marco-

polo, na versão Turismo. Os veí-
culos serão utilizados em linhas 

de fretamento para atender a 
região metropolitana.

AMPLIAÇÃO DE FROTAS
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LANÇAMENTO

Solução prêt-à-porter 
Com tempo recorde de produção e itens de fácil manutenção, o ônibus 

Torino S, da Marcopolo, pretende virar moda entre os operadores e 

resgatar a participação da marca no segmento urbano Texto: Sonia Crespo

P ara recuperar sua participação no 

mercado brasileiro de ônibus urba-

nos, a Marcopolo está confiando 

no novo Torino S, uma dinâmica 

releitura do modelo Torino, já comerciali-

zado há três anos. O “S” significa Soluzione 

e condensa 30 modificações pragmáticas 

na carroceria, que propõem economia nos 

custos na manutenção e menos tempo de 

parada na garagem.  Paulo Corso, diretor 

de operações comerciais e Marketing da 

empresa, comenta que a versão original do 

Torino foi lançada numa época de econo-

mia estável e, de lá para cá, este mercado 

encolheu 70%. “Mesmo com tal redução, as 

fabricantes de carrocerias e os operadores 

de transporte de passageiros precisam 

continuar”, diz, salientando que as tarifas 

praticadas complicaram muito as empresas 

de transporte.

A versão Torino S chega como produto 

de prateleira e atende cinco opções de 

chassis, os Mercedes-Benz OF1519, OF 1721 

e OF 1721L, e os MAN 15.190 OD e 17.230 

OD, versões que atendem 80% do mercado. 

“Com componentes padronizados, chega-

mos a um veículo que não apenas requer 

fácil manutenção como também ajuda às 

empresas a manter o foco na operação e a 

serem mais rentáveis”, qualifica. Mesmo com 

a opção S, a configuração padrão do Torino 

continuará a ser produzida, atendendo as 

demandas específicas de cada município.

Novo ônibus urbano 
Torino S, da Marcopolo, 

ganhou 30 modificações 
na carroceria que facilitam 
a manutenção do veículo

CARROCERIAS DE ÔNIBUS
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Corso aponta no lançamento da Marco-

polo a melhor vantagem que uma empresa 

operadora de ônibus pode desejar: a pronta 

entrega. “Entre a produção do chassi e a da 

carroceria, o empresário terá seu ônibus 

pronto em 30 dias.  Já a produção das ver-

sões customizadas, que atendem exigências 

específicas de cada município, levam em 

médias 60 dias”, compara Corso. O preço do 

novo chassi é o mesmo da versão conven-

cional do Torino e Paulo Corso garante que 

o valor agregado do novo modelo está na 

economia no custo total da operação, entre 

5% e 10% menor. Na visão do executivo, o 

ônibus poderá se tornar uma tendência de 

mercado de urbanos: “Para os próximos três 

anos, acreditamos que 70% da nossa produ-

ção seja do Torino S”, estima. 

Demanda reprimida 
O executivo acredita que, pela maior 

disponibilidade, o produto atenderá, com 

rapidez, as demandas reprimidas do setor. “O 

mercado de ônibus urbanos já chegou a 17 

mil unidades/ano e hoje estamos fazendo 8 

mil carrocerias/ano. Não acho que retorna-

remos a esse patamar, mas acredito que po-

demos alcançar um volume entre 12 mil e 15 

mil veículos”, analisa. A recuperação do setor, 

no entanto, ainda está por vir: “Entre janeiro 

e março deste ano nossa produção foi 30% 

menor que o volume realizado no período 

semelhante de 2016”, cotiza, vislumbrando 

uma ligeira recuperação nas vendas a partir 

do mês de abril. Os melhores mercados para 

o produto são o Rio de Janeiro, que hoje 

responde por 25% das vendas de urbanos 

da marca, além dos estados das regiões 

Norte, Nordeste e Sul. Na planta de Xerém 

(RJ), onde o Torino e o Torino S são produ-

zidos, a Marcopolo chegou a fabricar 28 

ônibus por dia e hoje esse volume se resume 

a 7 veículos diários. Em 2013, trabalhavam 

na unidade 2,2 mil funcionários e hoje esse 

contingente é de 700 colaboradores. 

Sobre o Programa Refrota, que surgiu 

no final do ano passado como tábua de 

salvação para o segmento e gerou grande 

expectativa comercial, Corso diz que o 

processo ainda depende de pequenos de-

talhes para deslanchar. “É uma questão de 

dias para o acerto de detalhes burocráticos”, 

avalia. Entraves mercadológicos à parte, a 

Marcopolo está trabalhando em seu projeto 

de carroceria para ônibus elétrico urbano, 

em parceria com a BYD, e apresentará o 

primeiro protótipo pronto em julho. 

Páreo 
Hoje as plantas da fabricante em Caxias 

do Sul (RS), Planalto (RS) e Xerém (RJ) 

trabalham com 40% de sua capacidade 

instalada. “Em Caxias, onde concentramos 

a produção de carrocerias rodoviárias, 

estamos montando 17 ônibus por dia, vo-

lume que já chegou a 33 veículos”, lembra. 

O dirigente comenta que  as operações 

de Planalto estão sendo transferidas para 

as instalações até então ocupadas pela 

fabricante Neobus, que foi incorporada à 

Marcopolo. Com o lançamento do Torino S, 

Paulo Corso acredita que a marca alcance 

share de até 25% no segmento de urbanos, 

ainda este ano. “Nas versões rodoviárias 

nossa previsão é de chegar aos 65% de par-

ticipação e, nos micros, até 25%”, enumera. 

No mix de produção, as versões rodoviárias 

respondem por 70% do faturamento da 

empresa, enquanto os modelos urbanos 

representam  20%  e os micros, 10%. 

Lifiting pragmático

Drama 
rodoviário

Entre as reformulações introduzidas no Torino S destacam-se 

a padronização dos vidros laterais, saias laterais retas, aros de 

roda em borracha, faróis e lanternas intercambiáveis, vigia trasei-

ro com cantos arredondados, suporte mais prático para a bateria 

(foto à direita) e placa incorporada ao veículo (foto abaixo).   

Mesmo atingido em cheio pela 

crise econômica atual, o mercado de 

ônibus urbanos vem sendo menos 

afetado que o de ônibus rodoviários, o 

qual se mantém praticamente paralisa-

do há três anos, desde que o governo 

iniciou a saga das concessões ou auto-

rizações de linhas rodoviárias. Líder na 

produção de carrocerias rodoviárias, 

a Marcopolo sofreu na pele o baque 

dessa recessão. “Em 2016 o mercado 

doméstico comprou 1,6 mil carrocerias 

e 850 foram da Marcopolo, que man-

tém 60% de share no setor”, comenta 

Paulo Corso. “Mas esse resultado não 

é nada para quem já produziu 4 mil 

ônibus/ ano”, recorda, referindo-se aos 

bons tempos do início dos anos 2000.  
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ACESSIBILIDADE

Iveco e Caio lançam 
micro-ônibus inclusivo
Novo SoulClass, 

fruto da parceria 

das duas empresas, 

permite o acesso 

de pessoas de 

mobilidade 

reduzida 

diretamente na 

poltrona reservada

Texto: José Augusto Ferraz 

Depois de lançar o Daily Elevittá em 

agosto do ano passado, uma van 

especialmente concebida para 

pessoas com mobilidade reduzida, 

a Iveco Bus estende esse conceito para o 

segmento de micro-ônibus. Em parceria com 

a Caio Induscar, a montadora apresentou o 

“SoulClass, o primeiro veículo da categoria 

equipado com o inovador Dispositivo de Pol-

trona Móvel (DPM), fabricado pela empresa 

Elevittá. A novidade possibilita o embarque 

do passageiro diretamente na poltrona re-

servada, através de um sistema de elevação 

instalado no interior do veículo e acessível 

através de uma porta lateral adicional. 

“Além de promover a acessibilidade, 

o novo SoulClass também favorece a 

inclusão, na medida em que o passageiro 

passa a ocupar um assento igual aos dos 

demais ocupantes, sem risco de segrega-

ção”, ressalta Gustavo Serizawa, gerente de 

Marketing de Produto da Iveco Bus para a 

América Latina. O veículo utiliza uma car-

roceria Caio F22ooi, com design inspirado 

em conceitos automotivos, montada sobre 

um chassi Iveco 70C17, impulsionado pelo 

motor FPT F1C de 3 litros e 170 cv de po-

tência, com tecnologia EGR, que dispensa 

o uso de Arla 32. O SoulClass será ofere-

cido nas versões executivo e escolar, com 

capacidade até 24 passageiros, incluindo 

até dois cadeirantes mais o motorista.

Efeito chicote
O novo micro-ônibus com a assinatura 

Iveco Bus e Caio Induscar antecipa as futu-

ras exigências da portaria 269 do Inmetro, 

em vigor a partir de julho próximo, que 

obriga a utilização de equipamentos para 

embarque e desembarque de pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida em 

todos os ônibus do segmento rodoviário. 

“Mais do que isso, a adoção do Dispositivo 

de Poltrona Móvel traz maior segurança 

aos usuários, na medida em que elimina o 

efeito chicote em caso de colisão”, ressalta 

Serizawa, ao comentar que as cadeiras de 

rodas não estão preparadas para serem 

utilizadas como assentos nos ônibus. 

“Com o SoulClass, aumentamos nosso 

leque de produtos com um veículo que, 

além de proporcionar um conceito de 

experiência em acessibilidade ampliada, 

se destaca pelo baixo custo operacional e 

pelo melhor consumo de combustível do 

segmento”, observa Humberto Spinetti, 

Diretor de Negócios da Iveco Bus. Ele 

lembra que o mercado de transporte de 

passageiros necessita, cada vez mais, de 

veículos que ofereçam bem-estar e inclu-

são aos ocupantes, e que 

possibilitem ao empresário 

ter retorno financeiro  

na operação.

Para o diretor industrial 

da Caio Induscar, Maurício 

Lourenço da Cunha, o lança-

mento do Soul Class eviden-

cia a vocação da empresa de 

antecipar tendências. “O pro-

duto alia um design inovador 

com uma carroceria robusta 

e versátil, marcas registradas 

da empresa”, finaliza. 

Iveco Soul Class: acesso 
facilitado e assento igual 
ao dos outros passageiros
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Revela os caminhões e utilitários 
seminovos mais valorizados, de 
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Aponta as marcas e modelos de 
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Ranking das melhores 
transportadoras rodoviárias de 

carga, eleitas pelo mercado a partir 
de parâmetros de performance
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LANÇAMENTO

Ganho potencializado
O novo chassi O 500 RSDD 8x2 de 4 eixos da Mercedes-Benz, 

de 15 metros, amplia o conforto dos viajantes, assim como 

a capacidade de transporte de passageiros e de bagagem 

Texto: Sonia Crespo

Com a economia retomando seu 

rumo e a oficialização da nova 

legislação para transporte rodoviá-

rio de passageiros, paira no ar uma 

perspectiva de crescimento nas vendas 

de chassis de ônibus rodoviários. Líder 

absoluta em vendas no país, a Mercedes-

-Benz comercializou, entre janeiro e março 

deste ano, 450 ônibus rodoviários. Uma das 

opções que vem ganhando espaço no mer-

cado brasileiro é o ônibus de 15 metros e a 

Mercedes-Benz apresenta para o segmento 

o chassi O 500 RSDD 8x2 de 4 eixos, nas 

configurações Double Decker (ônibus de 

dois pisos com assentos para passageiros) e 

High Decker (piso superior com os assentos 

e piso inferior exclusivo para bagagens). “É 

uma versão aguerrida para linhas de grande 

fluxo e atenderá como opção ao tradicional 

chassi de 14 metros”, explica Walter Barbosa, 

diretor de Vendas e Marketing de Ônibus da 

Mercedes-Benz do Brasil. O preço do chassi 

com configuração 8X2 girará em torno de 

R$ 450 mil, 10% a mais que a versão 6X2. 

Barbosa lembra que nos últimos três 

anos as vendas de ônibus rodoviários 

passaram por diversos desafios e um dos 

pontos mais sensíveis, que congelou a 

comercialização, foi a indefinição sobre 

as licitações ou autorizações de linhas de 

transporte interestadual e intermunicipal. 

“Entre meados de 2015 e de 2016 as em-

presas de transporte passaram por diversas 

adequações para conseguir as devidas 

autorizações”, recorda Barbosa. A partir de 

então, uma vez estabelecidas as obrigato-

riedades, o dirigente acredita as demandas 

comecem a crescer e se tornem regulares 

para os próximos três anos. 

Dependendo da configuração interna, 

o ônibus de 15 metros permite ampliar 

em até 8 passageiros a capacidade do 

veículo. Na versão 8X2, o chassi desponta 

como solução operacional adequada 

tanto para o turismo de luxo quanto 

para linhas regulares, se forem levados 

em conta alguns fatores importantes, 

como a disponibilização de dois assentos 

para idosos por viagem e a plataforma 

elevatória para deficientes, que será obri-

gatória por lei a partir de julho de 2017, 

consome espaço de até dois assentos e 

custará ente R$ 15 mil e R$ 25 mil reais. 

“Na versão Double Decker, por exemplo, 

são até 52 poltronas do tipo convencio-

nal no piso superior e até 16 poltronas 

Dependendo da configuração interna, o 
ônibus de 15 metros permite ampliar em até 

8 passageiros a capacidade do veículo

CHASSI DE ÔNIBUS
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Barbosa: Para incrementar as vendas das 
versões rodoviárias, a montadora está 

lançando o Mercedes-Benz Service, serviço 
de assistência técnica 24 horas

do tipo semileito no piso inferior. Além 

disso, é oferecido maior conforto a 

bordo, com mais espaço para bagagens”, 

detalha Walter Barbosa. “Na versão High 

Decker, o maior espaço para bagagens 

e encomendas otimiza o uso do veículo 

e a rentabilidade do negócio ”,  opina, 

lembrando que, até então, a configuração 

8X2 representava apenas 3% das vendas 

de todo o segmento rodoviário e, com 

a opção de 15 metros, poderá ampliar 

suaparticipação para 15%“, diz. Outra 

importante vantagem é que a carroçaria 

Double Decker pode dispensar a neces-

sidade de instalação de elevador para 

cadeirantes, que podem ser acomodados 

no piso inferior, dependendo do proje-

to de cada encarroçador. Isso facilita o 

embarque e desembarque, com a entrada 

praticamente em nível com a plataforma 

ou com a calçada. 

Apoio 

Para incrementar as vendas das 

versões rodoviárias e especialmente 

do chassi de 15 metros, a montadora 

está lançando o Mercedes-Benz Service, 

serviço de assistência técnica 24 horas 

que disponibiliza atendimento para todos 

os ônibus da marca, em todo o país, 

cobrindo custos de guincho do veículo 

nas estradas e traslado do motorista. 

Também disponibiliza três modalidades 

de contratos de manutenção para toda 

a linha de ônibus rodoviários da marca, 

Lube, Basic e Fuel, de acordo com a rotina 

operacional de cada cliente. 

Entre 2012 e 2016, a Mercedes-Benz 

vem acumulando participação de 47,3% 

no mercado brasileiro de ônibus e, com as 

novidades, pretende alcançar os 50% de 

share ainda em 2017. Para Walter Barbosa, o 

mercado de ônibus rodoviários oscilará entre 

1,2 mil e 1,4 mil unidades em 2017.      

Voando baixo
Sem fazer aquisições ao longo de 2016, a tradicional empresa de transporte rodoviário 

de passageiros Viação Águia Branca iniciou uma nova fase em 2017 adquirindo, só no 

primeiro trimestre, 60 ônibus da marca Mercedes-Benz, sendo 12 na versão de 15 metros 

O 500 RS Double Decker, que serão entregues pela montadora até setembro. A compra 

foi financiada via Finame, do BNDES. A transportadora contará agora com 20 veículos DD 

da marca em sua frota, oito deles de 14 metros (foto). Com sede na cidade capixaba de 

Cariacica, a  Águia Branca transporta aproximadamente 11 milhões de passageiros ao ano, 

atendendo cerca de 700 localidades. São mais de 330 linhas interestaduais e intermunici-

pais das regiões Sudeste e Nordeste.

 Os novos ônibus atenderão linhas de grande fluxo, entre São Paulo (SP) e Vitória da 

Conquista (BA) e Salvador (BA) e extremo sul da Bahia, que chegam a realizar quatro via-

gens diárias, nos dois sentidos. “Queremos oferecer um serviço de maior valor agregado. 

O passageiro ganha na versatilidade de opções, já que pode escolher entre o  leito-cama 

na parte inferior e as poltronas semi-leito no piso superior”, detalha Paula Corrêa, diretora 

de vendas e marketing da empresa. A renovação da frota chegará às 100 unidades ainda 

este ano, prevê a executiva.

A empresa integra o Grupo Águia Branca, um dos maiores conglomerados empre-

sariais do País, com 70 anos de atividades e que atua hoje em todo o Brasil nos serviços 

de transporte aéreo e rodoviário de passageiros, logística e comércio de veículos. A frota 

da Viação Águia Branca é composta por 800 ônibus na alta temporada, 100% da marca 

Mercedes-Benz. Dentre eles, mais de 600 são ônibus rodoviários RSD 6x2.

.    
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A Scania festeja sessenta anos de Brasil anunciando investimentos  
de R$ 2,6 bilhões na ampliação e no desenvolvimento de seu 

parque  industrial de São Bernardo do Campo (SP) 

Isso é só o começo 

por Sonia Crespo

Ao longo da história de 60 anos de Brasil, a Sca-
nia já suportou diversos arrochos econômicos 
semelhantes ao que vivemos atualmente e sem-

pre encontrou alternativas para superar tais momen-
tos. Ao comemorar seu sexagésimo aniversário, prefere 
lembrar das conquistas alcançadas em seis décadas, 
como a produção de 340 mil caminhões e 70 mil ônibus, 
performance que consolidou os produtos da marca no 
mercado brasileiro e permite que à montadora manter 
na pauta arrojados projetos para o futuro. 

“Não temos dúvida de que chegamos aos 60 anos 
com a missão cumprida, com respeito e reconhecimen-
to do setor e de nossos clientes”, diz Roberto Barral, dire-
tor geral da Scania no Brasil, lembrando que os maiores 
desafios sempre foram e serão propulsores de grandes 
avanços. “São sempre as mudanças na vida das pessoas 
que impulsionam a inovação. No sistema de transporte 
não é diferente. Nosso negócio deriva das necessidades da 
sociedade, mas principalmente da capacidade de enxer-

gar o presente e vislumbrar o futuro. Há tempos deixamos 
de vender apenas ônibus ou caminhões. Transformamos 
nossos produtos e serviços em soluções para os clientes. 
Agora, soluções para um transporte sustentável. Esse é o 
tom do novo capítulo que a Scania começa a escrever no 
Brasil”, anuncia. 

 APORTES MACIÇOS 

Os dirigentes da montadora reconhecem que o maior 
desafio deste momento é acreditar no futuro do país. Não 
à toa a montadora anunciou que até 2020 fará um aporte 
de R$ 2,6 bilhões em seu parque industrial de São Bernardo 

do Campo, privilegiando o desenvolvimento de novos pro-
dutos, a modernização da planta e o fortalecimento da rede 

de concessionários. Barral explica que estes investimentos pro-
gramados assegurarão a continuidade da evolução tecnológica da 

unidade brasileira, a exemplo do que ocorre na matriz sueca.
A veia da evolução tecnológica da marca continua sendo a sustentabili-
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dade. “Continuamos investindo no que 
há de melhor em tecnologia do setor 
automotivo, e isso reforça o compro-
misso com o País e com um sistema 
de transporte sustentável”, observa 
Rogério Rezende, diretor de Assuntos 
Institucionais e Governamentais da 
Scania Latin America. “Não podemos 
apenas olhar a situação de hoje ou do 
próximo ano, pois quando falamos de 
investimentos temos de olhar para 10 
ou 20 anos à frente.”, avalia. A decisão 
de fincar no Brasil a primeira fábrica 
fora da Suécia, diz, provou-se acerta-
da. “Hoje estamos presentes de norte a 
sul, leste a oeste – nas estradas e vias 
das cidades do País. São seis décadas 
de atividades marcadas pelo pioneiris-
mo, responsabilidade social e ambien-
tal, respeito às leis, aos seus clientes e 
colaboradores”, complementa. 

Os aportes financeiros sustenta-
rão ainda o programa de exportações 
da montadora, considerada pelo board 
brasileiro uma estratégica alavanca 
de negócios. Em seis décadas de pro-
dução de veículos pesados, a  fábrica 
no ABC Paulista se transformou em 
uma plataforma de exportação. “É a 
partir dela que abastecemos hoje cer-
ca de 30 mercados da América Latina, 
do Oriente Médio, da África e da Ásia”, 
explica Rezende. “Direcionar o volume 
para outros países foi uma das alter-
nativas da empresa para atravessar 
o período de crise na economia. Um 
exemplo disso é que preparamos nos-
sa linha de produção para fabricar o 
motor Euro 6”, destaca.

Estrutura tecnológica para isso a 
planta do ABC tem: no ano passado, a 
Scania inaugurou um moderno labo-
ratório responsável por desenvolver, 
testar e certificar motores, o primeiro 
centro tecnológico da marca fora da 
Suécia, que absorveu investimento 
de R$ 40 milhões. No ano anterior, 
em 2015, a planta recebeu uma nova 
fábrica de pintura e montagem de 
cabinas de caminhão, mais eficiente 
e automatizada, capaz de produzir 
até 140 cores diferentes, cujo aporte 
totalizou R$ 96 milhões.

 HISTÓRIA VIVA 

Era uma manhã fria e ensolarada 
de julho, quando um pequeno grupo 
de executivos da montadora sueca de 
caminhões Scania chegava ao escritó-
rio da Rua Líbero Badaró, no centro de 
São Paulo, preparados para prospec-
tar o mercado de caminhões no Bra-
sil e escrever um dos capítulos mais 
interessantes da história da empresa. 
O ano era 1957. Não demorou muito 
para que a equipe se transferisse para 
um galpão na Rua Guaramiranga, na 
Vila Carioca e, já em 1962 iniciasse a 
transferência para a planta da Scania, 
em São Bernardo do Campo.

A linha do tempo da Scania no Bra-
sil é marcada por diversos pioneirismos, 
destaques e lançamentos (ver quadro 
nas páginas 54 e 55). A chegada do ca-
minhão L 75, em 1958, causou uma re-
volução e mudou o conceito do que era 
oferecido no país até então. Da mesma 
forma, a introdução da direção hidráuli-
ca, em 1963, no ônibus B76 e da suspen-
são pneumática no eixo traseiro dos ôni-

bus, em 1968, tiver grande repercussão, 
na época. A produção dos caminhões 
carinhosamente batizados de “jacarés” 
fez história na indústria automotiva 
local. Na sequência, entre outros fatos 
marcantes, chegariam o primeiro ôni-
bus com motor traseiro (BR115) no ano 
de 1972 e, em 1974, a apresentação da 
cabina “cara-chata” com o caminhão LK 
140 (ver linha do tempo).

 CONFIANÇA PERMANENTE 

“A saga da Scania no Brasil é uma 
história baseada em confiança e rela-
cionamento com o cliente para entre-
gar rentabilidade. Nós investimos ao 
longo das últimas décadas para ajudar 
a transformar o transporte nacional. E, 
vamos continuar aportando recursos 
nessas próximas. Agora, assumimos 
uma jornada com os clientes em di-
reção a sermos parceiros para a tran-
sição para um sistema de transporte 
sustentável”, observa o diretor- geral. 

A Scania construiu sua história no 
Brasil investindo e trabalhando para 
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Roberto Barral: 
parcerias com os 
clientes, com vistas 
a um sistema de 
transporte sustentável
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desenvolver motores mais eficientes, 
de menor consumo de combustível e 
com índices baixos de emissões, que 
protagonizam uma nova realidade 
sustentável. Rogério Resende diz que o 
futuro na Scania é sempre escrito em 
tempo real, apoiado em três pilares: 
eficiência energética, combustíveis al-
ternativos e eletrificação e transporte 
seguro e inteligente. “Nós nos prepa-
ramos para enfrentar desafios globais 
postos pelo crescimento das popula-
ções e pela demanda por transporte de 
pessoas e cargas que causam impacto 
ambiental e econômico na sociedade”, 
diz. O executivo lembra que, recente-
mente, a marca apresentou na Europa 
seu caminhão autônomo e colocou 
para rodar nas vias de Estocolmo ve-
ículos movidos a eletricidade, sem fa-
lar no ônibus abastecido via wireless e 
outras soluções que já fazem parte do 
presente em muitos lugares do mun-
do. “Mantemos hoje o mesmo espírito 
pioneiro e inovador de 60 anos atrás, 

1957
Fundação da Scania-Vabis do Brasil 

em 2 de julho de 1957

1958
Montagem do primeiro

 Scania nacional, o modelo L 75, 
na Vemag

1959
Inauguração da fábrica de 

motores no Ipiranga

1962
Inauguração da fábrica de São 

Bernardo do Campo (SP), a primeira 
fora da Suécia.

1963
Lançamento do caminhão L 76 e o 

ônibus B 76

1970
Lançamento do caminhão Scania Super

1974
Apresentação do modelo LK 140, o 

primeiro “cara chata”.

1976
Chegam os caminhões L, LS e LT 

111, da Série 1, de cor laranja e 
apelidados de “jacarés”

1981
Lançamento da Série 2, 
da linha R e da linha T

1982
Início do Consórcio Nacional Scania

1983
Lançamento dos ônibus K 112 e S 112

1988
Chega o ônibus F 112 HL,  o “Jungle Bus”

1990
Lançamento da linha de 
chassis Série 3, com os 
modelos K 113 e S 113

1991
 Lançamento da série 
especial “Jubileum” 

 Lançamento dos caminhões da 
Série 3, T e R 113 e 143 H e E

1993
Lançamento da cabine Topline

1995
Nasce o “Scania Plus 24”, hoje 

batizado de “Scania Assistance”

1998
Iniciada a produção de 

caminhões e ônibus da Série 4

60 ANOS DE REINADO
Confira a linha de tempo da Scania do Brasil, com os principais 

fatos que marcaram a trajetória da empresa no país.
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Fábrica da Scania, 
em São Bernardo do 
Campo: plataforma de 
exportação para mais 
de 30 mercados
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de pessoas que persistem em abrir 
caminho para as próximas gerações. 
Para nós, isso significa ser líder no 
transporte sustentável”, resume. 

Roberto Barral acredita que, 
em um futuro bem próximo, 
teremos uma matriz de com-
bustíveis mista. “Aqui já temos 
disponíveis produtos movidos a 
combustíveis alternativos, como 
biometano, gás natural, biodiesel 
e etanol”, relaciona, lembrando do 
amplo portfólio de motores da mar-
ca movidos a combustível alternati-
vo no mercado, com algumas combi-
nações que  podem chegar a até 90% 
em redução de emissão de CO2.

No campo da conectividade, 
as oportunidades de aumento de 
eficiência são evidentes.  “Com-
prometida com geração de valor 
para o cliente, a Scania investe em 
transformar dados em inteligência 
e faz da conectividade sua aliada 
na oferta de soluções de transpor-

te sustentáveis e completas”, diz o 
diretor-geral da Scania Brasil. 

 CONQUISTA EM EVOLUÇÃO

Os Serviços Conectados, solução 
de última geração apresentada pela 
marca no Brasil em janeiro de 2017, re-
velam-se uma tendência para os clien-
tes e já somam mais de mil caminhões 
ativados. “Hoje são mais de 250 mil 
veículos conectados em todo o mun-
do. Esse resultado comprova o quanto 

o transportador brasileiro ansiava por 
uma solução que supera a barreira da 
telemetria para tornar a gestão mais 

eficiente e rentável”, afirma Barral. 
“Nossa rede de concessionárias vem 

fazendo um trabalho impecável. É 
incansável o esforço em apresentar 
todos os benefícios revolucionários 
dos Serviços Conectados. Trata-se de 
uma parceria virtuosa com o cliente 
pautada em ações de melhorias, que 
contribuam na redução do custo por 
quilômetro rodado, no aumento da 
disponibilidade da frota e na diminui-
ção das emissões de poluentes e CO2”, 
detalha, salientando que os Serviços 
Conectados aumentam a rentabilida-
de da frota de modo progressivo, pois 
oferecem uma alternativa completa ao 
transportador com a disponibilização 
dos dados do veículo, uso inteligente 
dessas informações e apoio customi-
zado prestado pela rede de concessio-
nárias, conforme as demandas de ne-
gócios e logísticas do  cliente.  

2000
 Lançamento da série 
especial “Millenium”

 Lançamento do ônibus de 
15 metros L 94 IB 6x2*4 NB
 Lançamento do Optcruise

 Lançamento da série 
especial “Horizontes” 

2001
 Lançamento da série 

especial “Rei da Estrada”
 Criação do programa “SuperZerado”

2005
 Lançamento da série completa 

da linha Evolução
 Scania realiza a 1ª edição 
da competição Melhor 

Motorista do Brasil

2007
 Lançamento da série 
especial Silver Line

 Lançamento das Séries P, G e R

2007/2008
Segunda edição da competição 
Melhor Motorista de Caminhão 

do Brasil

2008
Lançamento dos chassis 

de ônibus da Série K

2009
 Scania retoma a fabricação da Linha 

F de chassis com motor dianteiro
 Lançamento da cabine R, 

intermediária entre a G e a Highline

2010
 Lançamento do Scania 

Driver Support
 Melhor Motorista de Caminhão 

do Brasil 2010 alcança 
21 mil condutores

2011
 Lançamento do modelo P 270, 

movido 100% a etanol

 Lançamento da nova plataforma 
mundial de motores P7 (Euro 5)
 Lançamento do caminhão R 620 
V8, o mais potente do mercado

2012
 Lançamento da série especial 

comemorativa do R 440
 4ª edição do Melhor Motorista de 

Caminhão do Brasil 

2013
Scania apresenta novo 

conceito Streamline

2014
 5° edição da competição do Melhor 
Motorista de Caminhão do Brasil

 Scania lança ônibus 
biarticulado F 360 HA 

 Lançamento do P 310 8x2 para o 
segmento semipesado

2015
Inauguração da nova fábrica de 
pintura e montagem de cabinas

2016
 Scania lança primeiro ônibus 

nacional abastecido a 
biometano e GNV

 Empresa apresenta os Serviços 
Conectados, para gestão da frota

 Competição Melhor Motorista 
de Caminhão do Brasil passa a se 

chamar Scania Driver Competitions
 Inauguração do novo laboratório 

de teste de motores

2017
Lançamento da Série 

Especial 60 anos
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por José Augusto Ferraz, do Chile

A Volvo do Brasil realizou uma 
demonstração prática das 
novas tecnologias veiculares 

disponíveis nos caminhões da mar-
ca, utilizadas em condições extremas 
a 3.200 metros de altitude e em uma 
das rotas mais perigosas do planeta. O 
cenário foi a travessia da Cordilheira 
dos Andes, passando pelos conheci-
dos “Los Caracoles”, no Chile, um con-
junto de 29 curvas fechadas em dire-
ção ao topo da montanha, cercada de 
perigos em função da altura elevada, 
a ausência de muros de contenção, a 

neve e as baixíssimas temperaturas 
no período de inverno e o risco per-
manente de avalanches, entre outros.

O evento, batizado de “Los Andes 
Extreme Experience” e realizado em 
parceria com a RCC International 
Group, uma empresa de transporte 
internacional de cargas secas e re-
frigeradas, com sede em Santiago, 
mostrou que é possível extrair o má-
ximo da tecnologia embarcada nos 
caminhões, baseada na conectivida-
de, sem abrir mão da segurança e da 
eficiência operacional, além da eco-
nomia e o respeito ao meio ambien-
te. Para garantir essa performance, a 

frota de 100 caminhões Volvo da RRC 
- a maioria de modelos FH de 540cv, 
500cv e 460cv, com idade média de 3 
anos – está equipada com o sistema 
Dynafleet, uma ferramenta de gestão 
de frota que monitora o desempenho 
do veículo. Além do Driver Coaching, 
uma função que mostra ao motorista 
como dirigir de forma mais eficiente; 
o I-See, uma tecnologia Volvo que lê 
e memoriza a topografia da estrada 
por onde passa o caminhão e o VOAR 
on Call, um serviço que possibilita a 
assistência remota do veículo, atra-
vés do acionamento de um botão lo-
calizado no painel.

Volvo, em parceria com uma transportador chilena, mostra as vantagens do uso 
intensivo da tecnologia veicular baseada na conectividade, em operações extremas

Desafio nos Andes

Caminhão Volvo da RCC sobe a 
Cordilheira no “Paso Los Libertadores”: 
viagem controlada, graças à tecnologia 

embarcada nos caminhões

CONECTIVIDADE
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Adrian Sarmento, ge-
rente de controle de ges-
tão e desenvolvimento da 
RRC, conta que essa volu-
mosa base de dados per-
mite extrair inúmeros re-
latórios e indicadores de 
performance, que contri-
buem para a melhoria do 
desempenho da empre-
sa. “Além de controlar o 
consumo de combustível 
e a localização de cada 
caminhão em trânsito, 
o sistema informa o tempo e o estilo 
de direção de cada condutor, o volume 
de emissões, o número de frenagens, o 
tempo de percurso em última marcha, 
o efeito do vento na aerodinâmica do 
veículo e, até, a topografia da estrada, 
entre outros registros”, conta Adrian.

 DIREÇÃO SEGURA

“No passado, para descer a Cordi-
lheira dos Andes, a garantia de uma 
condução segura era segurar o volan-
te com firmeza e controlar os freios e 
a transmissão. Hoje, o controle conti-
nua em nossas mãos, mas com muito 
mais segurança e eficiência, graças ao 
apoio das inúmeras tecnologias que a 
Volvo disponibiliza”, afirma Raúl Ro-
mán Clavero, CEO da RCC. Por conta 
disso, segundo ele, a empresa não re-
gistra um único acidente há 10 anos; 
fato que colabora para tornar mais 
segura essa perigosa rota. 

É verdade que existe, ainda, algu-
mas resistências em relação ao uso 
mais intensivo de todas as tecnologias, 
postas à disposição do cliente, admite 
Bernardo Fedalto, diretor da área co-
mercial da Volvo. “É um fenômeno cul-
tural, que exige persistência até que se 
transformar em um hábito. Ele cita o 
lançamento da transmissão automati-
zada I-Shift, ocorrida há 14 anos atrás. 
“No começo, foram poucos os que 
acreditaram na novidade. Mas, assim 
que os clientes começaram a perceber 
as vantagens o componente se tornou 
obrigatório, a ponto de hoje estar pre-

sente em cerca de 90% 
dos caminhões da li-
nha F e 75% da linha 
VM”, atesta. 

Para Wilson Lir-
man, presidente do 
Grupo Volvo na Amé-
rica Latina, nenhuma 
tecnologia veicular 
tem sentido, se não 
trouxer ganhos para 
os clientes, especial-
mente no aspecto da 
segurança. “Por isso, a 

experiência da RRC possibilita testar 
diariamente, em condições absoluta-
mente extremas, tudo aquilo que os 
caminhões conectados da Volvo po-
dem oferecer, em benefício dos moto-
ristas e dos clientes da marca”, ressal-
ta o presidente. 

O jornalista José Augusto Ferraz 
viajou para o Chile a convite da Volvo.

Com 35 anos de experiência no 
transporte internacional, sobretudo 
na rota Chile-Argentina, a RRC é uma 
empresa modelo, que busca oferecer um 
serviço diferenciado baseado na inovação 
constante e foco em quatro parâmetros 
básicos: eficiência, segurança, qualidade 
do serviço e sustentabilidade. A empresa 
também investe na redução da pegada 
de carbono, através do baixo consumo 

de combustível e de emissões; em novas 
tecnologias, tanto veiculares quanto de 
gestão; em conjunto com um capital 
humano altamente qualificado e com-
prometido com os valores da empresa. 
“Como não somos os únicos a operar 
nesse mercado, decidimos ser os me-
lhores”, afirma Raúl Clavero, orgulhoso 
da revolução que vem promovendo no 
mercado de transportes e logística.

Eficiência e inovação

Sistema Dynafleet controla o 
desempenho e a localização do 

veículo através do celular ou tablet
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por José Augusto Ferraz, do Uruguai

Depois de uma curta paralisa-
ção pelo período de dez me-
ses, a Kia Motors retomou a 

produção do utilitário Bongo. O mo-
delo K 2500 voltou a ser fabricado na 
planta industrial administrada pela 
montadora de veículos Nordex, loca-
lizada em Montevideo, no Uruguai. A 
parada estratégica foi consequência 
da forte redução das vendas de ca-
mionetas de carga no mercado brasi-
leiro, por conta da recessão da econo-
mia. Os licenciamentos de veículos na 

categoria chassi cabine, abaixo de 3,5t 
de PBT, caso do Bongo, caíram de 35,6 
mil unidades em 2011 para pouco 
mais de 9 mil veículos em 2016, evi-
denciando uma queda de quase 75%. 

“A decisão de voltar a produzir o 
Bongo reflete a confiança da empresa 
na retomada da economia brasileira, 
depois de cinco anos de recuo”, atesta o 
diretor de Operação Industrial e Peças 
da Kia Motors do Brasil, João Pessoa. 
A meta de produção é de 10 veículos 
por dia ou 200 unidades/mês, poden-
do alcançar até 2.000 unidades até o 
final do ano. “Desse total, 95% serão 

Kia Motors retoma a produção do Bongo no Uruguai, depois de dez meses de paralisação

Linha de produção do 
Bongo, na fábrica da 
Nordex:  meta de 2.000 
unidades até o final do ano.

De volta à linha

MONTADORAS
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Pequeno versátil
O Bongo K 2500 vem equipado 

com motor diesel de 4 cilindros, com 
injeção Common-rail, que entrega 
130, 5 cavalos de potência (@ 3.800 
rpm) e torque máximo de 26 kgm (@ 
1.500 giros). A transmissão é manu-
al, de 6 marchas sincronizadas e a 
embreagem vem com acionamento 
hidráulico. O utilitário também dis-
põe de direção hidráulica progressi-
va, barras de proteção laterais, freios 

a disco na dianteiro e a tambor na 
traseira, além de ítens de conforto e 
segurança como cinto de três pontas, 
banco com regulagem de encos-
to, trava elétrica das portas, entre 
outros. O pequeno versátil suporta 
até 1.530 kg de carga útil e seu peso 
bruto total é de 3.392 kg. O veículo 
transporta até três ocupantes e pode 
ser conduzido por motoristas com 
habilitação na categoria C.

destinados ao mercado 
brasileiro e os 5% res-
tantes para o Uruguai”, 
completa Pessoa”, res-
saltando que o veículo 
se beneficia do regime 
tributário do Merco-
sul, que dispensa as 
taxas de importação. 
Contudo, por questões 
contratuais pactua-
das com a Kia Motors 
da Coréia, o Bongo só 
pode ser comercializa-
do no Brasil e Uruguai, o que deixa de 
fora todo os demais países do bloco, 
em especial a Argentina.

 ÍNDICE DE NACIONALIZAÇÃO 

A produção do utilitário ocupa cer-
ca de 100 colaboradores, dos quais 70 
são funcionários da Nordex e o restan-
te terceirizados. A linha de montagem 
conta com doze estações de trabalho, 
sem contar a pintura, que ocupa todo 
um prédio anexo. O power train e as 
partes metálicas da cabine são impor-
tados da Coréia, em regime de CKD e o 
restante do veículo utiliza componen-
tes do Brasil e do Uruguai. O índice de 
nacionalização é de 60%, mínimo exigi-
do pelo Mercosul. Desde 2010, quando 
foi lançado no Brasil, já foram produzi-
das mais de 21 mil unidades do veículo, 
para atender aos dois mercados.

A retomada da produção do Kia 

Bongo no Uruguai foi comemorada pelo 
gerente de fabricação da Nordex, Gon-
zalo Zeballos. Ele conta que por causas 
das dificuldades econômicas e políticas 
tanto do Brasil quanto da Argentina, a 
empresa perdeu seus três principais 
clientes, que garantiam a operação 
da fábrica: a Renault Trucks, a Dong 
Feng e a própria Kia Motors. Somen-
te a Renault produziu mais de 8 mil 

caminhões na planta 
uruguaia, no período de 
2004 a 2015. Em decor-
rência do fato, a Nordex 
se viu obrigada a man-
ter a fábrica em funcio-
namento – em especial 
a cabine de pintura que 
não podia ser desliga-
da – até que o mercado 
voltasse a mostrar si-
nais de recuperação. “A 
sorte começou a mudar 
no final do ano passa-

do, quando renovamos o contrato com 
a Kia Motors. E acertamos com a PSA a 
montagem do Peugeot Expert e o Citro-
en Jumpy em nossa fábrica, que serão 
lançados no segundo semestre desse 
ano na América Latina”, comenta Gon-
zalo com ar de satisfação. 

O jornalista José Augusto Ferraz 
viajou para o Uruguai a convite 

da Kia Motors

Cabinas do Bongo saem 
da estação de pintura

Partes metálicas da cabina 
são importadas da Coréia 
e montadas no Uruguai
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por Sonia Crespo

Na rotina diária ininterrup-
ta da colheita da cana-de-
-açúcar, engenheiros da 

Usina Santa Terezinha, pertencen-
te ao Grupo Usaçúcar, em Maringá 
(PR), buscavam uma solução para 
evitar as perdas de quase 12% ao 
ano de brotos de cana, ocasiona-
das pela passagem de caminhões 
de transbordo nas linhas de plan-
tio e pela compactação da terra, 
que se tornava improdutiva. A 
empresa transferiu o problema 
para a Volvo, que realizou diver-
sas intervenções no caminhão 
VM durante dois anos até chegar 
ao protótipo do caminhão VM Au-
tônomo, atualmente  em testes 
na usina. O veículo precisa ser 

dirigido por um motorista até posi-
cionar-se na área de plantio, onde 
é acionado o sistema autônomo. A 
partir daí o caminhão acompanha 
automaticamente a colheitadeira, 
recolhendo a cana, guiado em ve-
locidade constante por um mapa 

eletrônico, que mantém os pneus do 
caminhão fora das linhas de plantio.   

A apresentação do VM Autônomo, 
in loco, aconteceu no final de maio e 
transformou-se em um evento mun-
dial da marca, com a presença da 
imprensa internacional, em especial 
para a Volvo Latin America, que se 
orgulha de conceber tal solução e, em 
breve, poder exportá-la para poten-
ciais mercados externos, como China, 
Argentina e Chile. “A Volvo Latin Ame-
rica tem sido pioneira em introduzir 

soluções mais seguras e econômi-
cas em seus veículos e agora temos 
o prazer de apresentar o primeiro 
veículo autônomo da marca”, rego-
zija-se Wilson Lirmann, presidente 
da Volvo Latin America, lembrando 
que esta demanda atenderá uma 
usina onde trabalham 17,5 mil pes-
soas e produz 18 milhões de tonela-
das de cana-de-açúcar por ano.

Totalmente desenvolvido e projetado no Brasil, o
caminhão canavieiro Volvo VM autônomo está em
teste na Usina Santa Terezinha, em Maringá (PR)

Wilson Lirmann, presidente da Volvo 
Latin America: pioneirismo em 
soluções mais econômicas e seguras

Este Volvo autônomo 
é nosso

O modo automático garante 100% de 
acuracidade sobre as linhas de fluxo do 

veículo, sem danificar a plantação
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A solução embarcada no VM Au-
tônomo reforça não apenas a ten-
dência de customização de veículos 
cada vez mais pontual para atender 
as necessidades de grandes clientes, 
mas principalmente a presença cada 
vez maior de sistemas de conectivi-
dade, eletromobilidade e automação 
em veículos de carga para alcançar 
resultados operacionais, lembra o 
Vice-presidente de Engenharia da 
Volvo Latin America, Gilberto Ribas. 
“O projeto reuniu um grupo de 13 
engenheiros brasileiros e três suecos 
da Volvo, além de três engenheiros da 
Usaçúcar”, detalha. 

 SEVERIDADE 

Devido à própria severidade da 
operação, da pouca visibilidade no-
turna e da palha que cai sobre o solo, 
o motorista não consegue, em con-
dições normais, conduzir o veículo 
de forma precisa a evitar o pisotea-
mento dos brotos. O caminhão VM 
de transbordo possui trem-de-força 
otimizado, próprio para atender ope-
rações em rotas repetitivas, durante 
24 horas, sete dias por semana, e esse 
perfil tecnológico ajudou bastante no 
desenvolvimento do sistema autôno-
mo, segundo o gerente de Projetos de 
Engenharia Avançada da montado-
ra, Roberson Oliveira. A automação 
introduzida no caminhão traz  com-
ponentes da plataforma global da 
marca e permite que o veículo faça 
a rota sozinho, com máxima preci-
são, e elimine completamente essas 
perdas. O modo automático garante 
100% de acuracidade sobre as linhas 
de fluxo do veículo, sem danificar a 
plantação, e pode ser acionado tanto 
em primeira marcha como em ré.  A 
precisão no trajeto do caminhão na 
plantação é extremamente impor-
tante, porque os brotos resultantes 
da colheita vão se transformar no-
vamente em pés adultos de cana-
-de-açúcar nas safras subsequentes, 
lembra Roberson Oliveira. 

Neste período de testes, os ga-

nhos de produtividade na colheita já 
chegam a 4% ao ano. Toda a operação 
é acompanhada pelo motorista atra-
vés do sistema Tracking Assistance, 
um software que fornece assistência 
à direção com dados de telemetria, 
GPS e mapeamento do terreno, que 
permite ao condutor programar sua 
operação e executar toda a rota com 
precisão. Em formato de pen drive, é 
conectado a um monitor instalado ao 
lado do painel do motorista.  

Todo benefício tem seu custo 
mas,  com a novidade, a Volvo ainda 
não parametrizou qual será o acrés-
cimo no preço final do caminhão. “É 
um privilégio estarmos presenciando 
essa evolução no transporte. Quan-
to custará, ainda não sabemos”, diz 
Bernardo Fedalto, diretor comercial 

da Volvo Latin America. A montado-
ra também não tem previsão para o 
início da produção do caminhão VM 
Autônomo. “É um projeto ainda em 
testes, que poderá se concretizar em 
três anos”, estima. Para dar um gos-
tinho ao mercado, a  Volvo pretende 
lançar o módulo de assistência de 
direção (Tracking Assistance) na Fe-
natran 2017, em novembro.  Ainda 
sem precificação, a solução poderá 
ser instalada tanto em caminhões 
novos como em usados e começa-
rá a ser produzida já no final deste 
ano, adianta Fedalto.   O executivo 
diz que o segmento de agronegócio 
representa 30% do mix de produção 
dos caminhões Volvo  VM e só o de 
cana-de-açúcar responde por 50% 
dessas demandas.  

Não esmagar os brotos da cana na 
hora da colheita era uma reivindica-
ção antiga da Usina Santa Terezinha, 
que movimenta 400 caminhões Volvo 
VM nas operações de transbordo. A 
compactação da terra e o pisoteamento 
dos brotos são considerados o principal 
malefício da cultura da cana-de-açúcar 
no Brasil, maior inclusive que os proble-
mas provocados pelo clima e por  pra-
gas, diz Paulo Meneguetti (foto), diretor 
financeiro e de suprimentos do Grupo 
Usaçucar, cliente da Volvo há 30 anos. 
O empresário diz que pretende adquirir 
mais veículos autônomos à medida 
em que precisar renovar a frota, mas 
dependerá da disponibilidade de linhas 
financiamento, considerando que hoje 
os bancos estão bastante restritivos. 

Meneguetti conta que o Brasil é , 
hoje, o principal produtor mundial de 
açúcar de cana e a tecnologia adotada 
para sua produção é 100% nacional. A 
atual produção mundial de açúcar é 
de 180 milhões de toneladas por ano 
e esse volume poderá chegar a 200 
milhões de toneladas em 2020. Com 

dez plantas no Noroeste do Paraná, a 
Usaçúcar exporta 100% de sua produ-
ção. No ano passado foram 16 milhões 
de toneladas de açúcar. ”Até 2020 pre-
tendemos recuperar o antigo volume 
das exportações e voltar a patamares 
acima dos 18 milhões de toneladas”, 
anuncia. Em 2016, o faturamento do 
Grupo fechou em 3 bilhões de reais.  

Produtividade garantida



SUSTENTABILIDADE

64 Frota&Cia
JUNHO/JULHO DE 2017

por José Augusto Ferraz

Trinta e seis depois da fundação 
da Volkswagen Caminhões e 
Ônibus, a MAN Latin Ame-

rica viabilizou um antigo projeto. A 
montadora apresentou seu mais novo 
campo de provas, construído junto ao 
complexo industrial de Resende (RJ). 
A obra consumiu investimentos de R$ 
9,5 milhões e exigiu a movimentação 
de mais de 3.300 caminhões de terra, 
além de outros 250 para a concreta-
gem e mais 95 no transporte de asfal-
to. A pista está situada em uma área 
de 35.500 metros quadrados, o equi-
valente a quatro campos de futebol. 

O empreendimento é o primeiro do 
Grupo VW na América Latina, cons-
truído especialmente para testes de 
rodagem de veículos comerciais.

A mega estrutura abriga um total 
de 26 diferentes pistas de rodagem, 
que reproduzem as mais diferentes 
condições das ruas e estradas do país 
e do continente.  A lista inclui pavi-
mentos especiais como pedras de 
rio, paralelepípedos, trilhos de trem, 
ondulações tipo costelas de vaca, 
lombadas, pistas esburacadas ou que 
simulam asfalto remendado, além de 
rampas com até 60% de inclinação. 
Esse ambiente controlado permite a 
realização de testes de resistência, 

durabilidade, fadiga e desempenho, 
entre muitos outros, que colaboram 
para o melhor desempenho dos veí-
culos. “A estrutura também abriga a 
única pista da América Latina para 
avaliação de ruídos externo que 
conta com a certificação interna-
cional ISO 10.844”, explica Leandro 
Siqueira, diretor de Engenharia de 
Produto. Para garantir o máximo de 
confiabilidade nos testes, o projeto 
adotou normas internacionais de 
teste e certificação de veículos co-
merciais. E aproveitou a experiência 
do Grupo Volkswagen em pistas do 
gênero na Europa, para permitir a 
equivalência de resultados. 

À prova de tudo
MAN inaugura campo de provas em Resende, para realização de  
testes em caminhões e ônibus da marca, em ambiente controlado

EMPRESAS

Campo de provas da MAN: 26 
diferentes pistas de rodagem e 

rampas de até 60% de inclinação
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 10 ANOS EM TRÊS MESES

Segundo Siqueira, a alta 
concentração de diferentes 
condições de rodagem por 
metro quadrado permite si-
mular, em apenas um quilô-
metro rodado, o equivalente 
a 50 quilômetros na estrada. 
“No caso da validação estru-
tural, apenas três meses de 
testes exaustivos produzem 
o mesmo impacto de um 
veículo que roda 10 anos 
em condições normais”, diz 
o diretor. Ele ressalta que a 
pista ajuda validar os mais 
variados componentes de 
um veículo, como trem de força, sis-
temas de freio e direção, suspensão e 
chassi. De acordo com a empresa, o 
campo de provas também vai cola-
borar para confirmar o desempenho 
estrutural dos caminhões e ônibus da 
marca. O espaço prevê uma área livre 
para avaliações dinâmicas, onde será 
possível simular o uso e o desempe-
nho em curvas de impacto.

O empreendimento reforça a es-
trutura da montadora voltada para 
essa finalidade, que já conta com um 

outro espaço de mais de um milhão 
de metros quadrados e simula condi-
ções off-road. Localizado a cerca de 50 
quilômetros da fábrica, o local permi-
te a reconstrução de inúmeras outras 
variáveis envolvendo a rodagem dos 
caminhões e ônibus da marca em ter-
renos fora de estrada. 

Até chegar a essa fase, contudo, 
os caminhões e ônibus Volkswagen/
MAN passam por inúmeros outros 
testes. Programas de última geração 
permitem avaliar, no ambiente vir-

tual, eventuais desgastes nas peças 
e componentes, permitindo a sua 
correção. O setor de Pesquisa & De-
senvolvimento da montadora dispõe 
ainda de laboratórios para testes de 
bancada. E realiza análises e durabi-
lidade estrutural e validação funcio-
nal. Sem contar as provas de campo, 
realizadas em estradas do país e do 
exterior, às vezes em condições ex-
tremas de altitude, frio e calor.

“A nova pista de testes chega para 
dar ainda mais eficiência ao trabalho 

de pesquisa e desen-
volvimento de nossos 
produtos”, afirma Ro-
berto Cortes, presiden-
te e CEO da MAN Latin 
America. “Temos uma 
frota com mais de cem 
caminhões e ônibus 
Volkswagen e MAN 
em testes por todo o 
país, que roda cerca de 
300 mil quilômetros a 
cada mês. Sem contar 
um time de quase 600 
profissionais dedicados 
ao aperfeiçoamento de 
nossos produtos. Nosso 
investimento é pesado, 
para garantir a qua-
lidade e consequente 
satisfação dos clientes”, 
completa Cortes. 

Circuito controlado 
permite a realização 
de provas de resistência, 
durabilidade e fadiga de 
veículos e componentes.

CONHEÇA O CAMPO DE PROVAS DA MAN

Pavimentos simulam trilhos 
de trem, paralelepípedos, 

costelas de vaca, pedras de rio 
e vários tipos de asfalto

JUNHO/JULHO DE 2017
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APOSTA EXTERNA
>>> A Randon apresentou uma 

receita bruta de R$ 841,5 milhões 
no primeiro trimestre do ano; 

queda de 15% em relação a 
2016. A empresa aposta nas 
exportações para retomar o 

crescimento.

OFICINA MODELO
>>> A ZF Aftermarket inaugurou uma nova oficina modelo em Itu, interior 
de São Paulo. A unidade passa a oferecer serviços de manutenção e reparo 
para o segmento automotivo pesado.

ELEITAS PELO MERCADO
>>> A Bravo Serviços Logísticos e a 
Transportadora Labuta foram home-
nageadas com o prêmio de melhores 
fornecedores em 2016 na categoria 
“transportes”, outorgados pela da 
Arysta LifeScience. A primeira recebeu 
a conderação Ouro e a segunda, Prata.

PRESENTE DE  
ANIVERSÁRIO

>>> Em 2017, a Jamef Encomendas 
Urgentes completa 54 anos de atua-

ção. A transportadora conta com 1.200 
veículos em sua frota e, de presente, 

está prestes a inaugurar uma nova 
unidade em Curitiba. 

>>> A Meritor 
anunciou Adal-
berto Momi como 
novo diretor geral 
na América do 
Sul, em substituição 
a Silvio Barros

>>> Antonio Galvão 
é o novo presiden-
te corporativo na 
América Latina 
da Eaton.

>>> A Transporta-
dora Americana 
(TA) informa que 
Rejane Vasco 
assumiu como 
nova diretora de 
operações rodoviárias.

>>> A executiva Frida Lickel é a nova 
diretora comercial da Citroën do Brasil.

>>> A partir de julho, Luiz Pedrucci 
passa a atuar como novo diretor-geral 
do Grupo Renault e presidente da 
Renault do Brasil.

>>> A GEFCO Brasil nomeou Roberto 
Croce como diretor de Forwarding.

VAI E VEM

MÉRITO 
RECONHECIDO
>>> A Braspress recebeu 
em maio a Medalha de 
Mérito do Transporte 
da NTC&Logística, por 
ser considerada um dos 
destaques no setor do 
transporte rodoviário de 
cargas de nosso país.

DUPLA PREMIAÇÃO
>>> A Ativa Logística recebeu, em maio, os prêmios de melhor 
transportadora de medicamentos, pela Sindusfarma, e o seu 
terceiro Hyper Ouro, como reconhecimento da Hypermarcas.






