


Seu especialista em 
sistemas eletrônicos 
diesel está sempre 
em dia com o futuro
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Faça-nos uma visita e experimente as soluções 
profissionais do Bosch Diesel Center.

www.boschdieselcenter.com.br

Só a rede de oficinas especializadas no reparo dos sistemas eletrônicos diesel tem a capacitação 

técnica e os equipamentos necessários para atender aos modernos sistemas Common Rail. 

Numa oficina Bosch Diesel Center, você conta com:

 E Os mais avançados e precisos equipamentos do mercado.

 E Infraestrutura completa: instalações especiais garantem a qualidade dos serviços (clean room).

 E Equipe especializada, com profissionais treinados pela Bosch.

 E Qualidade certificada: é a única autorizada a realizar garantia dos sistemas eletrônicos diesel.

 E Componentes originais utilizados em todos serviços.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
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EDITORIAL

A
tentativa frustrada de greve nacional dos motoris-
tas autônomos, orquestrada pelo Movimento Bra-
sil Caminhoneiro presidido por Nélio Botelho, no

final de julho, revela em boa medida o atraso em que vive
boa parte das lideranças sindicais brasileiras, sobretudo nos
dias que correm. 

O comentário tem razão de ser, se voltarmos no tempo para
lembrar outra greve geral, ocorrida no mesmo mês de julho
do ano de 1999, que quase parou o País, movida por inte-
resses bem mais justos que dos dias atuais. Naquela época,
o Real completava seu quinto aniversário e os aumentos das tarifas de pedágios já soma-
vam 284% de reajustes no período, enquanto a defasagem dos fretes alcançava 19,21%
em 12 meses e os custos do transporte exatos 20,44%, só para citar alguns números.

Por conta desse quadro sombrio, os caminhoneiros foram à luta, na tentativa de consegui-
rem uma melhor remuneração do frete. Aliada a um maior reconhecimento da sociedade
pelo seu trabalho, incluindo os transportadores e embarcadores de cargas, além do governo.
Apesar de fracassado, o movimento recebeu 83% de aprovação na época, segundo pes-
quisa da TV gaúcha RBS.

Passados 13 anos daquela manifestação, o mesmo sindicalista tenta repetir a cena. Desta
vez, não para brigar pelo frete que continua defasado. Mas, sim, por discordar da recém
aprovada regulamentação da profissão de caminhoneiro, sob o pretexto que a mesma vai
reduzir os ganhos do caminhoneiro e burocratizar o seu trabalho.

Não sem motivo, a proposta de greve foi durante criticada e não contou sequer com o apoio
dos motoristas. Além da paralisação ser absolutamente inoportuna, diante da situação eco-
nômica atual, o novo regulamento é uma antiga aspiração da categoria. E, ao mesmo tem-
po, uma conquista histórica que merece aprovação geral. Motivo pelo qual não deve servir
de pretexto barato para líderes irresponsáveis, que só crescem e aparecem em meio ao caos.

José Augusto Ferraz
Diretor de Redação
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■ Hafei no Brasil

Mais uma montadora acaba de anunciar a instalação da fábrica no país. A Ha-

fei, fabricante coreana da linha de utilitários Towner, representada comercial-

mente no Brasil pela CN Auto, iniciará em breve a construção de uma planta

na cidade de Linhares, a 130 quilômetros da capital capixaba, em terreno de 1

milhão de m2. O início da produção, previsto para 2014, terá cinco versões do

modelo Towner – Pick-up Cabine Simples, Pick-

up Cabine Dupla, Pick-up Cabine Esten-

dida, Minivan Passageiros e Minivan

Furgão. De acordo com Ricardo

Strunz, CEO da CN Auto, o investi-

mento será de R$ 250 milhões na

primeira fase do empreendimen-

to. A capacidade produtiva pre-

vista será de 25 mil unida-

des/ano, gerando em média 1,2

mil empregos diretos. 

Complemento de linha
A MAN Latin América apresentou uma nova versão do caminhão leve - o modelo 10.160
Advantech, que integra a linha Volkswagen Delivery da montadora. O novo caminhão vem
com Peso Bruto Total de 9.700 kg, assegurando uma capacidade de carga útil de 6.250 kg,
com entre eixos de 4.300mm. “O VW Delivery 10.160 pode carregar até 300 kg a mais que
seu principal concorrente”, afirma Ricardo Alouche, diretor de Vendas, Marketing e Pós-
Vendas da MAN Latin America. O veículo também atende a configuração VUC (Veículo Ur-
bano de Carga), com entre eixos de 3.300mm. 
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Durante a 23ª. Festa do Caminhoneiro,
que aconteceu no final de julho no Posto
Sakamoto, em Guarulhos (SP),  a fabrican-
te de lubrificantes Consan LE apresentou
um novo produto, o Mobil Delvac MX ESP,
dentro da linha voltada para garantir longa
vida útil aos motores de veículos pesados.
Por sua avançada tecnologia, além de
atender aos novos modelos de motores
com sistemas de pós-tratamento de gases
(Proconve P7), o novo Mobil Delvac MX
ESP também traz benefícios para os cami-
nhões que já estão rodando. O lubrificante
apresenta alta  resistência à oxidação, o
que evita a formação de depósitos no mo-
tor e prolonga a vida útil do equipamento
e do óleo. 

Novo Mobil Delvac

A regulamentação da profissão de moto-
rista profissional, que define cargas horá-
rias para os caminhoneiros, está mexendo
com a rotina das empresas de transportes.
O diretor da Carvalima Transportes, por
exemplo, postergou para o ano que vem
os investimentos na ampliação de frota pa-
ra ter mais clareza de como a nova lei im-
pactará na operação. “Agora, estamos
contratando mais motoristas, para nos
adequar à lei. O aumento no número de
condutores deve chegar a 20%”, adiantou
o executivo.

Nova rotina



LIDER NO NOME
LIDER NA QUALIDADE

A Lider Implementos Rodoviários tem a força do Grupo 
Lider e atua no mercado há 38 anos com qualidade em 
produtos, atendimento e negociação. Faça como nossos 
grandes parceiros. Tenha produtos Lider.

www.lidersa.com.br

Acesse nosso site e confira nossa linha de tanques.

Conheça nossa linha em Aço Carbono
Desenvolvemos projetos personalizados. Consulte-nos

TANQUES PARA  |  LEITE  |  ASFALTO  |  QUÍMICOS  |  CORROSIVOS

Lider Viaturas e Equipamentos Industriais Ltda.
Rodovia BR 356 - km 271 - Barra -Muriaé - MG 

(32) 3729-3555 
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International ganha a roça
A dupla sertaneja Teodoro & Sampaio
tem um pé no palco, onde mantém
uma lotada agenda de shows pelo inte-
rior do país, e outro pé na roça, onde se
dedica à criação de gado, pesca e pro-
dução de grãos, em duas fazendas. Os
negócios agrícolas demandavam um ca-
minhão de porte e robustez e a dupla
não titubeou ao escolher um cavalo me-
cânico 9800i, da International, 6x4,
equipado com motor Cummins ISM, de
11 litros. O caminhão pesado, que será
utilizado na fazenda Santa Bárbara, lo-
calizada na cidade de Santa Mercedes,
divisa entre São Paulo e Mato Grosso do
Sul, conta com transmissão sincronizada
Eaton, de 13 velocidades. A venda foi
intermediada pela concessionária Navis-
trucks de Cascavel, no Paraná.

À beira do caminho

Dirigido pelo consagrado cineasta

Brasileiro Breno Silveira, o filme

“À Beira do Caminho” estreia em

agosto nas telas de cinema do

país com um brilho a mais: a pre-

sença do caminhão Volvo VM  ver-

melho, que é dirigido pelo perso-

nagem principal da trama, o ator

João Miguel. O longa-metragem

conta a história de um homem que

encontra na estrada uma saída

para esquecer os  dramas do pas-

sado. O filme conta ainda com a

participação de Dira Paes e Ange-

lo Antônio. O filme é uma produ-

ção da Conspiração Filmes, em co-

produção com a FOX Internatio-

nal Productions.

O Porto de Pecém, no Ceará, continua ex-
pandindo suas operações. A movimentação
de cargas pelo complexo industrial e por-
tuário apresentou crescimento de 29% no
primeiro semestre deste ano, em relação a
igual período do ano passado, de acordo
com informações da Cearáportos, empresa
responsável por comandar os portos do Es-
tado. Ao todo, aproximadamente 1,8 mi-
lhão de toneladas passaram pelo Pecém.

Em 2011, essa carga havia atingido 1,4 mi-
lhão de toneladas. O destaque foi o cresci-
mento das importações, que atingiu a mar-
ca de 46%, representando 79% do total
movimentado no semestre. As exportações
participaram com 385 mil toneladas, sendo
que os principais produtos exportados fo-
ram os minérios de ferro (115 mil t), frutas
(58 mil t), carnes (13 mil t) e calçados com
9 mil toneladas.

Pecém em alta

A nova Lei nº 12.619, criada em 30 de
abril deste ano e em vigor desde 17 de ju-
nho, que regulamenta a jornada de traba-
lho do motorista profissional ao máximo
de dez horas diárias ao volante, com des-
canso obrigatório de 30 minutos a cada
quatro horas, começou a elevar o custo do
transporte de grãos. As transportadoras
do Paraná aumentaram em média 5% o

preço do frete. A previsão é que em agos-
to ocorra um novo reajuste de mais de
25%. Em Mato Grosso, os valores do fre-
te aumentaram 36%. Outro encargo refe-
re-se ao reajuste de 6% fixado pela Petro-
bras no valor do diesel nas refinarias co-
meça a trazer conseqüências aos transpor-
tadores. Nas bombas, o valor do combus-
tível aumentou entre 4 a 6%.

Encargos ao transportador
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De volta ao Estado
O governo do estado do Rio Grande do Sul
não irá renovar os contratos de concessão
que irão vencer no próximo ano com as
empresas concessionárias de rodovias esta-
duais. As rodovias gaúchas, exploradas por
cinco empresas gestoras em sete pólos de
pedágios, serão geridas após o termino dos
contratos, por uma empresa pública comu-
nitária: a Empresa Gaúcha de Rodovias
(EGR). Os contratos firmados em 1998 não
previam a duplicação das estradas, o que
deixou as rodovias gaúchas em pista sim-
ples até hoje.
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Em busca de maior exposição, a Iveco fechou uma parceria com o Makro Ataca-
dista. Serão expostos nas lojas da Rede Makro, modelos Iveco Daliy da nova gera-
ção Ecoline. Em outubro o atacadista sorteará dois veículos Daily 35S14 entre seus
clientes, como parte de uma promoção especial de celebração dos seus 40 anos
de operação no Brasil. Além disso, o acordo prevê a divulgação de ofertas espe-
ciais da Iveco para os clientes da Rede Makro, que serão divulga

Carga mais segura
A procura por serviços de gerenciamento de
riscos e seguros ao segmento de transporte
esta aumentando no Brasil. É o que diz a
empresa MDS, pertencente à MDS Holding,
que estima ampliar em 14% sua carteira de
clientes até o final do ano. Segundo Vitor

Garibaldi, diretor de riscos empresariais da
companhia, este crescimento reflete o au-
mento do volume no transportes de cargas
valiosas no país. O serviço tem sido procura-
do tanto por embarcadores de carga quanto
por transportadoras.

Semestre positivo
Nos seis primeiros meses do ano a Paccar
consolidou lucro líquido de US$624,5 mi-
lhões (US$1,75 por ação diluída). O valor
representou um aumento de 44% em
comparação com os US$ 433 milhões (US$
1,18 por ação diluída) de 2011. No segun-
do trimestre do ano, a empresa colheu
bons resultados, ocasionados devido o au-
mento das vendas de caminhões na Améri-
ca do Norte e na América do Sul. Entretan-
to, o fraco crescimento econômico dos Es-
tados Unidos somado a incerteza econômi-
ca na Zona do Euro, poderá diminuir os pe-
didos de caminhões para o segundo se-
mestre do ano.

Iveco Daily no Makro
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Comportamento humano

■ De acordo com indicadores do Pro -

jeto Vida no Trânsito, um pro grama

da Organização Mundial da Saúde

(OMS) e do Ministério da Saúde, o

excesso de velocidade e imprudência

de motoristas jovens e motociclistas

são os fatores mais presentes nos

acidentes com mortos e feridos no

trânsito da capital mineira.

■ Em novembro do ano passado,

uma pesquisa realizada pelo

Núcleo CCR de Infraestrutura e

Lo gística da Fundação Dom Ca -

bral, em parceria com o Banco

Interamericano de Desenvolvi -

mento (BID), coordenada por Pau lo

Resende, responsável pelo nú cleo

de estudos da fundação, ha via

apontado como principais mo tivos

de acidentes nas estradas bra -

sileiras, o comportamento hu ma -

no. Entre os fatores citados, des ta -

cam-se o excesso de velo ci dade,

confiança excessiva, impru dência,

manobras perigosas e imperícia

na direção.

Concorrência aérea
O Aeroporto Afonso Pena, de Curitiba (PR),
poderá se tornar o principal ponto de che-
gada e partida do Paraná, superando a Ro-
doviária de Curitiba. Isso porque, entre 2010
e 2011, o maior terminal de aviões para-
naense registrou 20% de aumento no fluxo
de passageiros enquanto a rodoviária teve
decréscimo. No ano passado, a diferença en-
tre os dois terminais foi de apenas 38,7 mil
passageiros a favor do transporte sobre ro-
das.O aeroporto acumulou 2,7 milhões de
passageiros entre embarques e desembar-
ques até maio deste ano, número inferior ao
da rodoviária – que recebeu 3,1 milhões.
Ainda entre janeiro e maio deste ano, os
aeroportos das sete capitais do país soma-
ram um fluxo de 36,4 milhões de passagei-
ros contra 31,2 milhões das rodoviárias.
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A movimentação de contêineres no porto de Santos, maior do país, cresceu 10,2% entre ja-
neiro e maio deste ano - quase duas vezes o índice global do porto -, chegando a 1,23 mi-
lhão de Teus (contêiner de 20 pés), segundo a Companhia Docas do Estado de São Paulo
(Codesp). Para especialistas, o principal motivo da expansão foi a migração para o contêiner
de cargas tradicionalmente embarcadas soltas no navio, como os grãos. "É uma forma de
agilizar os embarques e reduzir o custo de mão de obra [a operação conteinerizada é auto-
matizada]", afirma o presidente em exercício da Associação de Comércio Exterior do Brasil
(AEB), José Augusto de Castro. No total, foram escoadas pelo porto 38,6 milhões de tone-
ladas no período, alta de 5,7% sobre o mesmo intervalo de 2011. Em valores, Santos escoou
US$ 47,4 bilhões, o equivalente a 25% da balança comercial brasileira no período.

De acordo com dados da Agência Nacional
de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis
(ANP), até o mês de maio, o volume de ga-
solina importada cresceu 315% no Brasil.
Este número é o reflexo da falta do etanol,
produção estagnada de gasolina e o con-
sumo dos combustíveis em alta. As opera-
ções custaram cerca de US$ 1,4 bilhão, que
representa 83% dos gastos realizados em
todo o ano de 2011. Segundo especialis-
tas, o ritmo de importação deve permane-
cer em alta até 2013.

Gasolina importada

As concessionárias da MAN Latin América estão promovendo a exposição 
do modelo TGX “Made in Brazil”. Recentemente, a revendedora 

Tietê Veículos, que possui três filiais em São Paulo e Campinas, promoveu 
eventos para que os convidados pudessem testar o modelo TGX 29.440. 

Outras concessionárias, como a Belcar de Goiânia (GO), Granfer de 
Campo Grande (MS), Nativa em Uberlândia (MG), Mônaco em Teresina (PI),

RF Sul Caminhões em Içara (SC) e Apta em São Vicente (SP) 
irão realizar eventos em breve. Até o final do ano estão previstos 

40 eventos de exposição do veículo no Brasil.
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Mais contêineres em Santos 

Tecnologia na fábrica
Os investimentos previstos para a constru-
ção da fábrica da Sinotruk, na cidade de
Lajes, Santa Catarina, poderão superar R$
1 bilhão, de acordo com Joel Anderson, di-
retor geral da Sinotruk Brasil. O valor ultra-
passa os R$ 300 milhões previstos na pri-
meira etapa do projeto por conta de inves-
timentos necessários para o desenvolvi-
mento de tecnologia, gestão, distribuição e
comercialização. A fabrica deverá gerar
400 empregos diretos em uma área de 1
milhão de metros quadrados.

A Julio Simões Logística acaba de assinar
contrato com a MAN Latin America para
operar 100% da logística interna na fábri-
ca de caminhões e ônibus em Resende (RJ),
considerada uma das fábricas mais moder-
nas do mundo, pioneira no modelo de ges-
tão no formato de consórcio modular.  O
contrato, estimado em R$ 350 milhões, pa-
ra o prazo de 60 meses, compreende 4
operações integradas: Gestão do Centro
Logístico, Logística interna da fábrica, Ope-
ração de SKD e  Operação de CKD.

JSL em Resende

Made in Brasil





Por Sônia Crespo

Equipamentos, serviços, soluções
tecnológicas e ferramentas de
gestão, com as mais variadas

configurações, desenvolvidos ao gosto
do freguês. É isso que o mercado tec-
nológico disponibiliza, para os trans-
portadores rodoviários de carga. São
ferramentas customizadas, elaboradas
na medida exata do negócio do trans-
portador, que não quer perder o bonde
do negócio e tenta acompanhar as exi-
gências de mercado. A busca pela exce-
lência na gestão administrativa, tão
divulgada pelo setor nos últimos anos,
acabou originando a necessidade de
uma série de ferramentas tecnológicas
complementares. Algumas delas, co mo
as de gerenciamento de frotas, torna-
ram-se dispositivos básicos em pratica-
mente todas as companhias de
transporte rodoviário, pois simplificam
o dia-a-dia das operações e garantem
retorno financeiro. Outras, como as so-
luções de gerenciamento de risco – que
demandam serviços de rastreamento e
a telemetria complementares para al-

cançar os resultados satisfatórios, se
converteram na coqueluche do seg-
mento, essenciais para fechar novos ne-
gócios. O problema é seu custo, que
varia entre 0,5% do faturamento da em-
presa e pode chegar a 12% da receita,
conforme revelaram alguns transporta-
dores nesta edição. E sem boa parte
dessas ferramentas incorporadas ao ne-
gócio, a transportadora dificilmente
conseguirá as averbações da segura-
dora da carga para seguir a viagem. 

EXIGÊNCIA CONTINUADA – Ri-
cardo Gorodovits, diretor Comercial da
Gko Frete, empresa que desenvolve sis-
temas de gestão para embarcadores,
garante que as ferramentas de tecnolo-
gia da informação disponíveis no mer-
cado estão cada vez mais evoluídas,
porque existe um processo de exigên-
cia continuada na qualidade do serviço
de transporte a ser contratado. “A
transportadora tem, sempre, uma fun-
ção estratégica. Aquela que não tiver
fer ramentas adequadas para represen-
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capa

tar o embarcador, não evoluirá”, ad-
verte, salientando a necessidade
permanente de atualização, prin ci -
 pal mente na área de segurança. “A
competição requer instrumentação.
Hoje o embarcador tem uma respon-
sabilidade mediante seu ICQ (Índice
de Controle de Qualidade) e vai exi-

SOLUÇÕES 
CIBERNÉTICAS

SOLUÇÕES 
CIBERNÉTICAS

Empresas de transporte rodoviário de cargas 
enveredam por caminhos tecnológicos nunca antes 

percorridos, em busca de resultados cada vez 
mais produtivos, lucrativos e seguros 
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gir o mesmo nível de preparo do
transportador que movimentar sua
carga”, complementa o executivo.
Gorodovits acredita que a qualifica-
ção tecnológica das transportadoras,
de certa forma, acaba substituindo
uma deficiência nítida no atual mer-
cado de transportes rodoviários, que

Tecnologia e sustentabilida -

de podem conviver pacifica-

mente e, para comprovar isso, a

Guberman Informática se pre-

para para distribuir um novo

módulo para controle de licen-

ças ambientais para transporta-

doras rodoviárias. A ferramenta

está em fase de implantação em

algumas empresas bra sileiras do

setor, como a Transcopa e Copa-

gaz, antecipa Sergio Guberman,

diretor comercial da empresa.

"Esse módulo permite um con-

trole eficaz de todos os aspectos

relacionados às licenças necessá-

rias para cada tipo de trans-

porte, a exemplo dos produtos

explosivos. A ferramenta traz

um resultado substancial, elimi-

nando riscos de multas e contri-

buindo para a redução da

poluição gerada pelos veículos”,

destaca.   

Apelo ambiental em alta

Uma tendência que vem ganhando força no meio de transportes ro-

doviários de carga é o BPO (Business Process Outsourcing), ou a terceiri-

zação de processos de negócios que usam intensamente a tecnologia da

informação. O BPO pode ser introduzido em algumas áreas de gestão da

companhia que não detenham informações estratégicas do negócio. A

Simpress é uma das fornecedoras de BPO para o setor. Entre os processos

recém-assumidos pela companhia, está a emissão e gerenciamento de do-

cumentos da transportadora Total Express, que atende primordialmente

o setor de e-commerce. 

Gestão terceirizada 

é a escassez de players com especia-
lização no tipo de carga.

SEGURANÇA NA PAUTA – Ferra-
mentas de segurança sobrepujam com
vigor o mercado de ofertas tecnológi-
cas voltadas para o transporte rodoviá-
rio. Essa forte demanda é consequência
direta dos frequentes sinistros no setor.
Só no estado de São Paulo, em 2011,
foram registradas 6.958 ocorrências de
roubo de cargas, de acordo com levan-
tamento realizado pela Secretaria de
Segurança Pública. Apesar de ter regis-
trado uma  ligeira queda nas ocorrên-
cias em relação a 2010, no ano passado
houve um aumento de 5,75% no pre-
juízo com as cargas subtraídas: R$
295,855 milhões, contra R$ 279,756
milhões do período anterior. Os ele-

troeletrônicos lideram o ranking
das cargas roubadas em 2011,

com R$ 85,323 milhões sub-
traídos. As cargas mais va-

liosas (com avaliação
acima de R$

100,000,00) soma-
ram 503 ocorrên-
cias, volume que
corresponde a 7,22%
de total.







À
medida em que se reforça a segurança
nas operações de transporte de carga
rodoviária, as quadrilhas que praticam
roubos e sinistros vão aperfeiçoando
suas estratégias de ação para colocar

em prática seus crimes. Com isso, as demandas por
serviços de gerenciamento de risco e rastreamento
crescem 20% ao ano no país, que já conta com mais de
meio milhão de caminhões monitorados.  Cyro Buon-
navoglia, presidente da Associação Brasileira das Em-
presas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia
de Rastreamento e Monitoramento – Gristec, diz que
a entidade reúne um quinto dessas companhias, res-
ponsáveis por praticamente 90% do mercado.

FROTA&Cia: O mercado brasileiro de fornecedores
de sistemas de tecnologia, gerenciamento de risco e
rastreamento é bem estruturado?

Cyro Buonnavoglia: Eu diria que sim. Eu estimo que no
país todo tenhamos algo como 400 empresas voltadas para
esses segmentos de atuação. Na nossa entidade temos apro-
ximadamente 30 empresas voltadas para o fornecimento de
sistemas de gerenciamento e outras 40 companhias que se
dedicam ao fornecimento de tecnologias e ferramentas de
rastreamento e telemetria, todas certificadas com o selo da
atividade. Ao todo, atendemos praticamente 90% do merca-
do. Os demais 10% são atendidos por uma infinidade de pe-
quenas empresas que se dedicam a esse trabalho, mas que
não possuem a certificação e se mantêm com uma infra-es-
trutura bastante precária. 

FROTA&Cia:O que representa esse selo de certificação?
Cyro Buonnavoglia: As empresas que possuem a certifi-
cação, emitida pelo Instituto Totum, estão habilitadas a exer-
cer as funções com qualidade e tecnologia comprovadas, e
apresentam todos os itens e componentes mandatórios pa-
ra garantir a execução de operações, tanto de gerencia-
mento como de rastreamento e telemetria. Para os geren-
ciadores, a certificação impõe uma lista de 22 itens manda-
tórios, dentro de uma relação de mais de 120 possíveis; já
para os rastreadores e fornecedores de telemetria, a lista
obrigatória chega a 80 itens, dentro de uma gama de mais
de 300 itens convenientes ao serviço.

FROTA&Cia: Quanto vem crescendo anualmente es-
te segmento e como as fornecedoras de tecnologia
para segurança prevêem encerrar o ano de 2012?
Cyro Buonnavoglia: As gerenciadoras de risco vêm regis-
trando crescimento de 20% nos últimos três anos e estimam
preservar essa mesma marca em 2012, e vou explicar o por-
quê: hoje o transportador está entendendo melhor que as
ferramentas de gerenciamento, monitoramento e telemetria

De frente 
para o inimigo
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entrevista

Cyro Buonnavoglia



são benéficas para seu ne-
gócio, em vários sentidos
e já associa um grande be-
nefício ao custo de con-
tratação desses serviços. 

FROTA&Cia:Quanto re-
presenta a contratação
de ferramentas de ge-
renciamento e monito-
ramento da carga den-
tro da planilha de custos
do transportador?
Cyro Buonnavoglia:
Dentro da planilha de custos seria muito arriscado dizer, até
porque cada empresa demanda um formato de aplicativo. Mas
podemos estimar que o gerenciamento de riscos responde
por 14% do valor do frete.

FROTA&Cia: Qual é o total de veículos de carga no
país atualmente monitorados pelas empresas asso-
ciadas à Gristec?
Cyro Buonnavoglia: Avaliamos que haja aproximadamente
meio milhão de veículos de carga controlados com os recur-
sos das nossas associadas. É um volume bastante significativo
se considerarmos que é o dobro do volume de caminhões
monitorados cinco anos atrás.

Frota&Cia: O volume de sinistros continua açodan-
do o transporte rodoviário de cargas. Como isso se
explica, diante de tantas novas tecnologias de mo-
nitoramento?
Cyro Buonnavoglia: A explicação é uma só: ao mesmo
tempo em que nossas ferramentas se aperfeiçoam e coíbem
novos sinistros, os “malandros” de plantão renovam suas es-
tratégias de ação. Infelizmente temos lidado com situações-li-
mite, como bandidos infiltrados dentro das transportadoras,
por exemplo, o que nos leva a trabalhar até com serviços de
investigação. Ao contrário do que muitos imaginam, o geren-
ciamento vai muito além de uma central de monitoramento.
Nosso trabalho, hoje, se baseia em inúmeros detalhes.

FROTA&Cia: Uma transportadora sobreviveria ape-
nas com serviços de gerenciamento de risco, sem ras-
treamento e sem telemetria?
Cyro Buonnavoglia: Eu diria que sim, mas precariamen-
te. O pragmatismo nos resultados do controle de movi-
mentação de cargas exige a aplicação do conjunto destes
três recursos. A contratação de sistemas de rastreamen-
to, que acompanharão o passo a passo da carga, associa-

dos a ferramenta de te-
lemetria, que permitirá
executar toda a movi-
mentação da carga sem
afetar a produtividade
esperada, formatarão
um gerenciamento ade-
quado.

FROTA&Cia: Que ex-
pectativa de expansão
de negócios têm as
associadas à Gristec
com a regulamenta-

ção da profissão de motorista?
Cyro Buonnavoglia: No momento, as gerenciadoras de ris-
co trabalham para desenvolver novas ferramentas que aten-
dam o cumprimento da nova lei. 

FROTA&Cia: Há alguma expectativa comercial dos
fabricantes de rastreadores com relação à norma
245, que obriga a instalação do equipamento nos ca-
minhões que saem de fábrica?
Cyro Buonnavoglia: Na verdade o rastreador produzido
pelas associadas da Gristec é muito mais complexo que a
versão que será embarcada nos veículos novos. Nossos
equipamentos possuem mais de oito funções, enquanto a
versão de fábrica virá apenas com as funções de localização
e bloqueio. 

FROTA&Cia: Quem define quais serão os recursos de
gerenciamento e rastreamento necessários para ca-
da operação de transporte: o embarcador, o segura-
dor, o transportador ou o gerenciador?
Cyro Buonnavoglia: O embarcador interfere mais quando
a operação atrapalha a dinâmica e a logística de movimenta-
ção de seus produtos. Na realidade, todos participam das de-
cisões, mas quem definirá as ferramentas mais adequadas se-
rão o segurador e o gerenciador de riscos. O gerenciador é
o responsável pela operação, quem estuda as vulnerabilidades
do cliente.

FROTA&Cia: O serviço de escolta de caminhões tem
crescido?
Cyro Buonnavoglia: Ao contrário: vem diminuindo a cada
ano, porque representa um custo alto para a operação e os
clientes têm optado pelas “iscas” dentro da carga – pequenos
equipamentos de rastreamento, espalhados em diversos pon-
tos da carga, que identificam sua localização e facilitam o res-
caldo. É um processo eficiente e mais vantajoso.  

“No lugar da escolta, clientes

têm optado pelas “iscas” 

dentro da carga – pequenos

equipamentos de rastreamento,

espalhados em diversos pontos,

que facilitam o rescaldo”
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A gestão de riscos na operação do transporte rodoviário de 
cargas passa a ser demanda essencial do mercado, para garantir 
a manutenção dos negócios e reduzir os gastos com os seguros

Por Valeria Bursztein 

tores de maior peso. Embora as estatís-
ticas disponíveis não sejam atuais, po-
de-se facilmente perceber o impacto
que o volume de roubos e furtos regis-
trados tem no setor de transporte e na
economia brasileira como um todo.
Segundo a NTC (Associação Nacional
de Transporte de Cargas e Logística),
em 2010 foram registradas 12.850 ocor-
rências, com perdas equivalentes a R$
880 milhões. O prejuízo não afeta ape-
nas o embarcador, mas toda a cadeia
do transporte de carga, uma vez que
interfere na precificação dos seguros e
na composição do frete.

Diferentemente do que acontece na
Europa e nos Estados Unidos, onde o
gerenciamento de frota se definiu com
foco no aprimoramento logístico da
operação, no Brasil a demanda voltou-
se mais a ferramentas de controle ca-
pazes de mitigar a exposição da carga
e do veículo ao risco. Os benefícios
ocasionados pelas informações gera-
das na gestão da operação, porém, já
foram percebidos pelo mercado e in-
corporados ao negócio. Segundo o ge-
rente adjunto operacional da gerencia-
dora Grupo GV Risco, Reginaldo Ca-
talino Ferreira, “o mercado evoluiu e o
cliente procura informação, como, por
exemplo, sistemas que permitam o
controle do tráfego dos veículos, dis-
pondo de informações para o melhor
gerenciamento da frota e, principal-
mente, acuracidade da entrega. Hoje, a
questão de segurança equivale a 70%
da demanda na GV Risco, mas cada
vez mais estamos sendo cobrados pelo
controle das entregas”.

AÇÃO INSTITUÍDA - O diretor de
Operações da Buonny Projetos e Servi-
ços de Riscos Securitários, Vagner Fal-
coni, concorda: “O gerenciamento de
risco já é uma ação instituída no trans-
porte de carga; não é possível fazer
uma operação de transporte sem utili-
zar uma ferramenta de controle. Só

Com custos operacionais a
apertar as margens das trans-
portadoras de carga, a eficiên-

cia na gestão da frota é condição de so-
brevivência nesse mercado cada vez
mais competitivo. Quanto mais preci-

Controle total

sa for a informação, mais controle se
tem sobre a operação, os veículos, a
carga e, especialmente, o desempenho
e a depreciação da frota.

Na dinâmica do gerenciamento da
frota, o controle dos riscos é um dos fa-

Sistemas de controle e segurança
passaram a ser exigência na 
rotina da atividade de transporte

gerenciamento de risco
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sabilidade pelo desempe-
nho do setor. Segundo ele,
estudos mostram que o nú-
mero de roubos de veículos
e de cargas se estabilizou,
mas o mesmo não ocorreu
quanto aos acidentes, sendo
uma questão talvez ainda
mais grave. “Há alguns
anos, gestões de risco e de
acidentes, segundo uma se-
guradora de grande porte,
totalizavam custos de R$ 16
bilhões (50% risco e 50%
acidentes), considerando
veículos comerciais e de

passeio”, diz o executivo da Pointer,
empresa de origem israelense e atuan-
te em 40 países no desenvolvimento
de soluções de gestão de frota. 

ESTRATÉGIAS – Considerando esse
aspecto e com o objetivo de possibili-
tar que as empresas transportadoras
tenham controle tanto sobre o roubo
quanto sobre o acidente, as empresas
gerenciadoras de risco desenvolvem
estratégias cada vez mais completas.
A Buonny, por exemplo, adotou pla-
nos de trabalho que abrangem três
frentes: vistoria do veículo, além de
avaliação médica e treinamento do
motorista. “No treinamento, ensina-

que, cada vez mais, o cliente nos apre-
senta uma necessidade voltada à inte-
ligência de informação – onde está a
carga, qual é a sua condição, se chega-
rá no horário, se já foi entregue, se
existe um protocolo de baixa de nota
fiscal, entre outros dados que otimi-
zam a operação”. 

Existe uma percepção comum de
que as ferramentas e a sistemática en-
volvidas sempre estiveram orientadas
para a questão da segurança da carga,
mas hoje os acidentes geram perdas
substanciais para as seguradoras. O
presidente da Pointer Brasil, Gustavo
Ladeira, alerta para o equívoco de atri-
buir aos roubos e furtos a total respon-

mos noções de física, para mostrar,
por exemplo, qual é o comportamento
do veículo em uma curva e outras in-
formações que permitam uma melhor
compreensão sobre o funcionamento
do veículo em movimento. Essas
ações contribuem para evitar o sinis-
tro. Realizamos esse trabalho há mais
de cinco anos e, segundo nossos regis-
tros, houve 60% de redução de aci-
dentes entre os motoristas que passa-
ram pelo programa”. 

Ferramenta de controle são fundamentais
na gestão de risco, diz Falconi Buonny
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Do lado de lá da ques-

tão, as transportadoras

tentam lidar com o impac-

to que a adoção dessas

tecnologias tem em seu

custo operacional. “So-

mos obrigados a ter ge-

renciamento de risco por-

que o seguro exige. Não

há como escapar: o em-

barcador não dá o frete se

não existir o gerencia-

mento de risco e, em al-

guns casos, condiciona a

operação ao fato de a

transportadora ter a ge-

renciadora de risco da es-

colha da seguradora ou

dele próprio. A participa-

ção desse tipo de serviço

em termos de custo é bem

alta, chegando a 1% do

frete. Estamos até trocan-

do nossa gerenciadora pa-

ra tentar baixar o custo.

Com a nova empresa, de-

vemos conseguir uma re-

dução de 30% em nossos

gastos”, reclama o executi-

vo da Carvalima Transpor-

tes, Otavio Faria Fedrizze.

Renato Vaz, da Rodobens,

contra-argumenta dizen-

do que, embora encareça

o frete, “as transportado-

ras que têm o gerencia-

mento de risco como práti-

ca acabam tendo uma con-

dição de seguro bem mais

vantajosa”, diz.

O outro lado da moeda

Reginaldo Ferreira: 
mercado demanda
informações mais complexas



EXIGÊNCIAS – Se anteriormente
apenas as grandes transportadoras
de carga investiam em ferramentas
de gestão e controle, hoje não há fre-
te se a empresa não tiver ao menos
uma modalidade de sistema. O dire-
tor da Rodobens Corretora de Segu-
ros, Carlos Ronaldo, diz que cada vez
mais importante, o gerenciamento de
risco interfere na avaliação e na pre-
cificação de uma operação de trans-
porte. “É uma exigência para a con-
tratação do seguro e tem grande in-
fluência na precificação: quanto me-
lhores os procedimentos de gerencia-
mento de risco, menor o valor do se-
guro a pagar”, detalha. 

Ainda segundo o executivo da
Rodobens, a maior parte da carteira
de clientes da empresa compõe-se de
transportadoras de pequeno e médio
porte. “Essa diversidade revela uma
mudança de cultura, já que, há até
pouco tempo, via-se essa preocupa-
ção apenas nas grandes empresas. O
gerenciamento de risco e um traba-
lho preventivo funcionam como dife-
renciais de mercado”, afirma Ronal-
do. A Rodobens Corretora de Segu-
ros tem em carteira 250 clientes em

todo o País. A forma de atuação da
empresa no mercado consiste em
concentrar suas soluções. Por isso,
além de seguros, oferece o gerencia-
mento de risco e outros serviços.
“Gerenciamento de frota, na nossa
concepção, começa no financiamento
a ser adotado para a compra do veí-
culo e envolve toda a inteligência em
termos de equipamentos e procedi-
mentos para o transporte da carga”,
comenta o diretor da Rodobens Lea-
sing e Locação, Renato Vaz.

A tendência por uma demanda ca-
da vez mais intensa por gestão da
operação como um todo é irreversível.
Ladeira, da Pointer Brasil, acredita
que o mercado será cada vez mais exi-
gente quanto à necessidade de tecno-
logias para gerenciamento. “Para não
terem nenhum tipo de restrição, as
transportadoras, pequenas ou gran-
des, têm de investir em tecnologia.
Ninguém vai entregar uma carga va-
liosa para ser transportada sem ne-
nhum tipo de segurança”. O executi-
vo lembra uma tendência que, se con-
firmada, pode mudar radicalmente o
comportamento do mercado: “A Lei
n.º 245, que deveria ter entrado em vi-
gor em 2009, exigia que os veículos
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saíssem de fábrica com rastreadores
conectados ao sistema eletrônico. Isso
talvez possa ajudar bastante, porque
teríamos as montadoras projetando
soluções de rastreamento em conjunto
com fornecedores de equipamentos
conectados à eletrônica do veículo, o
que dificulta o roubo”.

RELAÇÃO GANHA-GANHA -
Uma relação mais próxima e comple-
mentar entre embarcador, transporta-
dora, seguradora e gerenciadores de
risco é vista entre os personagens en-
volvidos nessa questão como condi-
ção sine qua non para que se estabele-
ça uma relação ganha-ganha. “Em ou-
tros países, o embarcador tem mais
ingerência no processo de escolha do
tipo de seguro, da seguradora e do
gerenciador de risco. A realidade no
Brasil está começando a mudar. A se-
guradora tinha grande poder de in-
fluência no processo, mas isso já mu-
dou um pouco: a seguradora passa
suas impressões e sugere certos parâ-
metros de atuação para o gerenciador
de risco, que formaliza uma solução”,
explica Ferreira, da GV Risco. 

Na opinião do vice-presidente/SP
do Grupo Apisul, Sérgio Casagrande
de Oliveira, é inquestionável que ,
entre perdas e ganhos, a gestão da
frota e dos riscos garante maior con-
trole no transporte. “Independente-
mente do tamanho da frota, a gestão
e a busca por sistemas que agilizem o
controle da operação são necessárias.
Na prática, os custos sempre foram
altos, mas passamos a ter maior per-
cepção dos valores à medida que a
gestão se qualifica. O grande diferen-
cial de um bom sistema de gestão de
frota está em permitir visibilidade so-
bre custos, gargalos, dificuldades e
facilidades, possibilitando imple-
mentar procedimentos e correções. O
mercado não remunera a incompe-
tência e o desperdício”, finaliza.

gerenciamento de risco

Carlos Ronaldo: gerenciamento de risco passou
a ser exigência para contratação de seguro

Sérgio Casagrande: percepção dos valores
aumenta à medida que a gestão se qualifica
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Por sua dupla funcionalidade – tanto no gerenciamento de risco, coibindo roubos de carga, como na
gestão logística das frotas –, os equipamentos para rastreamento ampliam sua atuação no mercado 

Por Bruno Aurélio

Épraticamente unânime no mer-
cado de transporte de cargas
que, para a realização de uma

gestão de frotas de veículos comer-
ciais, é indispensável  a
presença dos rastreado-
res. Apresentando a ca-
da ano  mais avanços
tecnológicos, esses equi-
pamentos disponibili-
zam diversos recursos,
que podem ser aplica-
dos para prevenir ou re-
duzir o número de rou-
bos de cargas, assim co-
mo  utilizados na gestão
e otimização dos pro-
cessos logísticos das
empresas. Mesmo que
para isso sejam empre-
gados altos custos men-
sais, devido à sua apri-
morada tecnologia. 

Por trás de todo ras-
treador encontra-se uma
equipe especializada
que recebe e interpreta
os sinais, organiza as in-
formações e reage de
acordo com a política da
empresa, colocando em
prática as melhores
ações para determina-
dos tipos de informa-
ções enviados pelo equi-
pamento. Porém, os
operadores são categóri-

cos quando afirmam que sem os ras-
treadores, a gestão de frotas seria pra-
ticamente impossível. “Quem não tem
rastreador permanece preso no passa-

do. A gestão dependeria da observa-
ção da entrada e saída de veículos nos
pátios, alem de outras formulas ma-
nuais”, explica Marcio Luzardo Web-

ber, diretor de produtos e
mercado da Sascar.

Com cerca de 180 mil
veículos comerciais moni-
torados por seus equipa-
mentos, a Sascar oferece
uma extensa gama de ser-
viços de rastreamentos,
que variam de acordo com
a necessidade do transpor-
tador. O custo dos equipa-
mentos, que podem ser
instalados tanto em veícu-
los de passeio quanto em
comerciais, pode diferir de
R$ 400,00 à R$ 4 mil por
veículo. As informações
transmitidas em tempo
real podem ser monitora-
das pelo cliente ou pela
companhia. “O transpor-
tador e o embarcador po-
dem checar em tempo real
o monitoramento de sua
carga através da internet
ou até mesmo receber os
dados em seu smartfone”,
conta Webber. A compa-
nhia  oferece treinamento
personalizado a quem pre-
tende acompanhar pes-
soalmente a localização de
seus veículos. “Qualquer

Contra-ataque tecnológico

rastreamento
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va de quinta roda, entre outras ações
pré-definidas que funcionam através
de inteligência embarcada.

SEGURANÇA X ECONOMIA –
Com cerca de 20 mil veículos monito-
rados sob a tecnologia de seus  ras-

pessoa pode receber o treinamento. Os
softwares são visuais e didáticos”,
completa  o dirigente.

RELATÓRIOS ONLINE – A Onixsat,
presente no mercado de rastreadores
para o gerenciamento de frota, tam-
bém disponibiliza recursos para rela-
tórios de controle de jornada de traba-
lho dos motoristas. “Os dados são
transmitidos ao motorista através da
comunicação da central, por meio dos
rastreadores. Para tanto oferecemos a
possibilidade de comunicação híbrida
que funciona com os sinais GPRS e Sa-
telital”, explica Wagner Eloy, Diretor
de Marketing e Vendas. A empresa não
fornece serviços de gerenciamento de
risco, atuando apenas na comercializa-
ção de soluções de rastreamento e co-
municação via satélite. 

Entre as soluções ofertadas pela
Onixsat, que conta com cerca de 81.500
veículos comerciais rastreados, desta-
ca-se o Sensor Biométrico, equipamen-
to que ajuda na identificação do moto-
rista e de sua jornada de trabalho. O
equipamento é instalado próximo a ig-
nição do veículo, que permite o em-
barque de digitais de até 50 usuários.
Assim como as empresas do setor, a
Onixsat oferece serviços de trava de
baú, bloqueio duplo, imobilizador
pneumático, corte de combustível, tra-

treadores, a CarSystem  aponta o au-
mento da criminalidade como um dos
principais fatores ao crescimento dos
negócios, que no último ano foi de
17%. Os dirigentes da empresa acredi-
tam que  atualmente as empresas estão
mais preocupadas em gerenciar seus
custos. “Elas sabem que podem gastar
menos e ter melhores resultados, por
isso investem no rastreamento para
planejar sua logística”, afirma Elcio
Fernandes Vicentin, diretor de tecno-
logia da Carsystem. A empresa oferece
os serviços de rastreamento para di-
versificadas transportadoras que mo-
vimentam todo tipo de carga, em boa
parte, para atender às exigências dos
embarcadores. “Se o veículo não pos-
suir sistema de rastreamento e homo-
logação junto a empresas gerenciado-
ras de risco, seu proprietário não con-
segue carga para trabalhar”, revela Vi-
centin. Aparentemente esta realidade
se aplica ao mercado de embarcadores
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Em um mercado que nasceu para recuperar

veículos roubados, a demanda atual passou a ser lo-

gística. A empresa Sigma Transportes, que possui sede em Santos, litoral

Paulista, ilustra o caso. Com um investimento aproximado de R$ 100 mil por

ano, a empresa possui rastreadores Sascar em toda sua frota composta por

50 caminhões, Gerenciamento de Risco Interage e conta ainda com o su-

porte de um departamento próprio de Gerenciamento de Risco para o mo-

nitoramento da frota. O investimento visa à segurança dos motoristas e car-

gas transportadas, mas também auxilia a gestão da frota. “O investimento

sem dúvida é satisfatório e compensa. Temos um índice zero em roubo de

cargas. Nossa equipe se sente segura e garantimos assim a confiança de

nossos clientes”, explicou Jamerson Costa, responsável pela Garantia de

Qualidade da empresa. “Alem disso, utilizamos os serviços para coordenar

a logística da frota. Atualmente estamos adotando o monitoramento da

jornada de trabalho de cada motorista, para acostumá-los a nova lei”, com-

plementa o executivo, referindo-se a Lei nº 12.619, de 2012 que dispõe so-

bre o exercício da profissão de motorista para regulamentar e disciplinar a

jornada de trabalho do motorista profissional, entre outras providências. 

Sigma: sem sinistros

Marcio Webber: “quem não tem rastreador
no veículo permanece preso no passado”

Wagner Eloy: “oferecemos possibilidade
de comunicação híbrida nos caminhões”
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rastreamento

garantir uma redundância: caso um
aparelho não funcione em determina-
do momento, o rastreador que opera
através de outro sistema, funcionará”,
relata Marcelo Orsi, diretor de Marke-
ting da empresa.  

Entretanto, Orsi alerta as empre-
sas para observarem o tipo de tecno-
logia empregada em diferentes ras-
treadores. “A maioria dos equipa-

de carga como um todo. Quanto mais
valiosa a carga, maiores os critérios
para seu transporte. “Algumas empre-
sas determinam regras de condução e
dirigibilidade como obrigação contra-
tual para o transporte”, complementa
o diretor.

À PROVA DE JAMMERS - Uma
das técnicas adotadas pelo mercado,
para a maior garantia no rastreamento
das frotas, é a contratação de dois ou
mais equipamentos de rastreamento e
monitoramento para gerenciar suas
cargas, conforme observa o Grupo
Tracker. “Elas contratam esses equipa-
mentos de empresas diferentes para

mentos opera em um mesmo sistema,
como GPS ou GPRS. Ao perder a co-
nexão pela interferência de um jam-
mer, por exemplo, nenhum equipa-
mento funciona”, explica o diretor. A
solução nesse caso é a utilização de
equipamentos que operam através de
sinais em radiofreqüência, a melhor
indicação contra roubo e furto, se-
gundo Marcelo.

Com cerca de 1200 veículos em operação, entre

eles 200 caminhões, a JadLog mantem toda sua frota ras-

treada e monitorada com gerenciadores de risco. Entre as vantagens pro-

porcionadas pelo rastreamento, estão a prevenção de roubos, transmissão

de informação em tempo real ao cliente e transportadora e diminuição do

custo da frota devido o processo logístico possibilitado pelo rastreamento. 

O investimento anual da empresa é de aproximadamente R$ 2 milhões,

e vale a pena, segundo a JadLog. “O investimento compensa, pois envol-

ve imagem, segurança, confiança do cliente no serviço e informação em

tempo real. O rastreamento se tornou parte integrante da operação de

qualquer empresa que presta serviço de transporte de carga. Hoje esse

produto é um investimento, um valor agregado ao serviço oferecido”, re-

lata Fábio Vicentin, diretor de operações da empresa.

JadLog – Tecnologia necessária

Uma solução para os

casos de desvio de rota da

carga pelo motorista, que

não responde aos contatos

da transportadora, é o

acionamento do recurso

pronta resposta, serviço de

locação rápida do veículo

ou do implemento desvia-

dos. Quem oferece o servi-

ço é a Federal Soluções

Técnicas, que trabalha

com uma equipe de mais

de mil prestadores, espa-

lhados em 435 pólos de

atendimento pelo país,

que atendem as emergên-

cias em motocicletas ou

veículos. “Dispomos de

uma central de acompa-

nhamento que funciona

24 horas os sete dias da se-

mana. Quando somos

acionados, logo pesquisa-

mos a latitude e a longitu-

de do caminhão (forneci-

das pela transportadora)

e contatamos o prestador

mais próximo da ocorrên-

cia”, explica Márcio Soa-

res Silva, gestor comercial

da empresa. O executivo

conta que este serviço ga-

nhou mercado ao longo

dos anos em função da

morosidade no atendi-

mento prestado pela Polí-

cia Rodoviária, nesses ca-

sos. O tempo médio para

a localização, diz Soares, é

de 30 minutos. “Com o

aumento das ocorrências

de roubo de cargas rodo-

viárias, estamos crescendo

em média 25% ao ano”,

estima o dirigente da Fe-

deral, que está nesse mer-

cado há cinco anos.

Reforço indispensável

Marcelo Orsi: “sinais de radiofrequência
são indicados contra o uso de jammers”
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Atelemetria surgiu no país no
início dos ano 2000, como fer-
ramenta complementar às in-

formações colhidas pelo rastreador,
mapeando, em tempo integral, a con-
duta do motorista do caminhão. O re-
curso se fortaleceu no meio e revelou-
se, ao longo dos anos, um ótimo assis-
tente tecnológico para gerenciar as fro-
tas, acompanhar a gestão de risco e co-
mo parâmetro para a contratação e re-
tenção de bons motoristas. Com os re-
sultados obtidos,  é possível otimizar o
desempenho de cada veículo. 

“Entre as principais informações
oferecidas pela telemetria, minuto a
minuto, estão os dados do odômetro
(distância percorrida), a velocidade
pra ticada em pista seca ou molhada,
tempo de acionamento da embreagem
(pé na embreagem), freadas e acelera-
ções bruscas e tempo de uso do veícu-
lo parado, em marcha lenta e em mo-
vimento, entre outras”, explica José
Tabone Junior, gerente Comercial da
Unidade de Rastreamento e Monitora-
ção da Pósitron, uma das empresas
fornecedoras desse serviço para o seg-
mento de veículos comerciais desde
2006. “Naquela ocasião, conseguimos
contrato com algumas empresas de
seguros, para rastrear veículos comer-
ciais leves e pesados. A partir daí de-
senvolvemos um meio de proteger a
carga, com equipamentos de redun-
dância”, relembra o executivo. 

Tabone Junior acredita que a ferra-
menta oferece muitos recursos, mas
ainda é pouco explorada pelas em-
presas de transporte de carga. “Sua
função de monitoramento”, explica,
“pode reduzir consideravelmente as
ocorrências de acidentes”. A ferra-
menta é customizada, seguindo as de-
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Ainda pouco utilizada no transporte rodoviário de cargas, a
telemetria começa a ganhar força no mercado como ferramenta
de apoio ao controle de frotas e gerenciamento de risco

Reforço na guarda

Ferramenta complementar às
informações colhidas pelo

rastreador, a telemetria mapeia, 
em tempo integral, a conduta

do motorista do caminhão
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Por Sônia Crespo

telemetria



lienta. A empresa dispõe hoje de uma
rede nacional de 500 pontos de ven-
das do serviço.

SENSORES EM AÇÃO – A telemetria
aplicada no transporte rodoviário de
carga exige a instalação de um módulo

eletrônico dentro do veículo, que rece-
be e transmite informações constante-
mente. “São sensores que controlam o
motorista e suas manobras operacio-
nais, como velocidade praticada, rota-
ção do motor etc. Através de um micro-
processador, todas essas informações
são convertidas em dados que abaste-
cerão a gestão da frota”, detalha Márcio
Aramuni, diretor comercial da Intelli-
loc, outra empresa especializada no for-
necimento de telemetria, que tem mais
de 150 clientes do recurso. O executivo
ressalta que, mais que acompanhar e
melhorar cada uma das etapas e as
ações do transporte da carga, a teleme-
tria surge como um recurso de econo-
mia, uma vez que oferece relatórios de
operabilidade e facilita o controle de
custos nas viagens. A Intelliloc fornece
um pacote onde estão incluídos a ferra-
menta de telemetria, o sistema de ras-

Tabone, da Pósitron: customização segue
definições da transportadora 

A Transporta-

dora Americana,

que opera com

uma frota de mais

de mil caminhões

– entre próprios e

agregados, e aten-

de a mais de mil

clientes em diver-

sos pontos do país,

usa a telemetria aplicada nas funções de gestão de frota e de gestão de ris-

cos. “Na gestão de riscos usamos a ferramenta quase em sua plenitude, dei-

xando de lado apenas o sistema de travamento da quinta roda, para a qual

optamos pela utilização do sistema de cadeado. Já no monitoramento da

frota a aplicação desta ferramenta é de praticamente 100% nas operações”,

explica Celso Luchiari, diretor da transportadora. O executivo diz, no entan-

to, que o retorno dessa ferramenta tem duas versões: “A telemetria é um re-

curso fundamental, mas representa um peso a mais no alto custo do geren-

ciamento de risco para a empresa, que hoje gira em torno de 10% a 12% do

faturamento. Isso acontece porque as exigências impostas pela seguradora

acabam gerando uma enorme ociosidade nos caminhões. No lugar de 1 ca-

minhão, hoje usamos uma porção deles. Tanto é que em muitos lugares on-

de trabalhávamos com carretas, hoje optamos pelos tocos. Cerca de 80% da

frota da TA está equipada com rastreadores. “Alguns caminhões têm quatro

rastreadores embarcados”, exemplifica. Aliado a esses custos, muitas cargas

precisam ser conduzidas com escolta. Isso tudo encarece muito a operação,

segundo o executivo, salientando que quando o seguro é do embarcador, o

nível de exigências é ainda mais rigoroso.

Já no monitoramento, como ferramenta de gerenciamento de frota, a

telemetria  incrementará a produtividade. “É um recurso muito valioso pa-

ra cargas de alto valor agregado. Com ele a empresa sempre ganha”, afir-

ma Luchiari.

O alto custo da eficiência

BENEFÍCIOS DA TELEMETRIA

Item Economia estimada
Combustível 20%
Embreagem 30%
Pneus 30%
Freios 30%
Suspensão 30%
Motor 10%
Caixa 10%

Fonte: Intelliloc

telemetria
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finições da operação pré-definida pe-
la transportadora. “A Pósitron tam-
bém se incumbe do fornecimento do
hardware, assim como do treinamen-
to de profissionais que irão acompa-
nhar o transporte, e da implantação
do projeto dentro da empresa”, sa-
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temas da Benner, o mercado brasileiro
disponibiliza muitas ferramentas tec-
nológicas de gerenciamento e monito-
ramento de cargas rodoviárias, que se
integram entre si e garantem a quali-
dade e a segurança na operação. A em-
presa desenvolveu uma ferramenta ca-
paz de fornecer um conjunto de solu-
ções que controlam os riscos da opera-
ção de transporte, chamada Benner
Logística. “Estimamos que, em média,
10% do total das cargas rodoviárias
apresentam maior risco”, diz. 

O detalhamento das rotas é tão de-
purado que garante a averbação da
seguradora – na maioria dos casos, é
quem elenca as ferramentas que inte-
grarão o gerenciamento de risco. E o
processo é rápido: “Com a Benner Lo-
gística há uma liberação de 80% do
tempo gasto anteriormente com a
pesquisa de rotas seguras”, observa.
Com mais de 85 clientes transporta-
dores, a Benner registrou, no último
ano, crescimento de 30% na demanda
dos serviços para esse setor.O volume
total de caminhões de carga monito-
rados atualmente pela empresa ultra-
passa os 20 mil veículos.
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agregará ao portfólio um gerenciador
logístico integrado. “Com isso será
possível acompanhar  o monitoramen-
to e o rastreamento da frota integrados
com o TMS e o ERP da empresa”, ex-
plica André Veiga,  gestor do segmen-
to de distribuição e logística da Totvs.
A ferramenta possibilita, por exemplo,
buscar e reservar o veículo mais ade-
quado de acordo com sua disponibili-
dade, carga e tempo, dando preferên-
cia aqueles que não precisam de  des-
contaminação. “No momento em que
a seleção é realizada é emitido um co-
municado para o veículo”, detalha o
executivo da Totvs.

Ele avalia que o segmento de trans-
portes no Brasil possui empresas em
diferentes fases de maturidade de ges-
tão, e a maioria  das transportadoras
ainda não atingiu um patamar de ges-
tão com a exigência de ferramentas co-
mo a telemetria nas operações.

AVERBAÇÃO GARANTIDA – Para
Walcir Augusto Wehrle, diretor de Sis-

treamento e a consultoria para acompa-
nhamento permanente das operações.

Aramuni observa que a telemetria
é uma espécie de big brother do moto-
rista de caminhão. “O retorno finan-
ceiro do investimento, estima o execu-
tivo, é alcançado dentro de 5 meses,
em média”, complementa. 

GERENCIADOR INTEGRADO – A
Totvs, outra fornecedora de telemetria
no mercado nacional, está trabalhando
na finalização de uma solução que

Segundo Marcio França (foto), diretor Ope-

racional da Coopercarga, menos de 10% da fro-

ta da empresa, que tem 2 mil caminhões – 1,7

mil voltados para operações rodoviárias e 300

para distribuição urbana – utilizam o recurso da

telemetria. “É uma ferramenta que envolve re-

cursos, demanda uma central de controle e a

contratação de mão de obra específica para fa-

zer o acompanhamento dos veículos”, diz. Com

o atual volume de aplicação da telemetria na companhia, França diz que não

consegue avaliar se há contrapartida no investimento. O executivo conta

que para todas operações de transporte a companhia segue o PGR (Progra-

ma de Gerenciamento de Risco) determinado ou pelo embarcador, ou pelo

segurador. “Temos, sim, sistema de rastreamento em todos nossos cami-

nhões”, revela, enfatizando a importância desse equipamento para as mo-

vimentações de carga rodoviária. 

Ferramenta chic
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Wehrle, da Benner: 10% do total das
cargas rodoviárias apresentam maior risco

Veiga, da Totvs:
transportadoras

brasileiras têm
diferentes fases
de maturidade
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caminhões pesados

Enquanto se prepara para comercializar a nova linha A7 de caminhões importados da China que
atende ao padrão P7 de emissões, a Sinotruk faz planos para instalação de sua fábrica no País

Por José Augusto Ferraz

Um ano depois de fazer sua es-
treia na Fenatran 2011, a famí-
lia A7 de caminhões Howo se

prepara para chegar às revendas, a
partir de setembro próximo. A Sino-
truk, distribuidora da marca no país,
fechou contrato com a fabricante chi-
nesa CNHTC para importação das pri-
meiras 2.000 unidades dos modelos.
Os novos pesados atendem a norma
P7 (Euro V) estabelecida pelo Procon-
ve e oferecem um padrão superior de
conforto e segurança, em relação à li-
nha Howo tradicional.

No esforço de ampliar o portfólio
de marca, a Sinotruk decidiu que vai
oferecer as duas famílias, já que ambas

Fincando raízes

são complementares. “Enquanto os
atuais Howo estão limitados aos 380
cavalos de potência oferecidos nas ver-
sões 4x2 e 6x2, os caminhões A7 vem
equipados como motores de 380, 420 e
460 cv, com opções de tração 4x2, 6x2 e
6x4”, explica Joel Anderson, diretor
geral da Sinotruk Brasil. Segundo ele,
o A7 chega para competir no  segmen-
to Premium do mercado de pesados,
cujos compradores contam com um
padrão maior de exigência e não se im-
portam de pagar mais caro por isso.

Considerações à parte, é fato que
os Howo A7 estão longe de se equipa-
rar aos modelos topo de linha do mer-
cado, caso do Volvo FH, o Scania R e o

Nova linha A7, 
da Sinotruk: 

opções até 460cv
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Joel Anderson: 
caminhões A7 têm 
mercado assegurado
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padrão P7 de e -
missões. O fabri-
cante adotou a tec-
nologia SCR (Re-
dução Catalítica
Seletiva) de pós
tratamento dos gases, o que obriga ao
uso do reagente Arla 32 combinado
com o diesel. Para atender a esse re-
quisito, o veículo vem equipado com
um tanque extra, para armazenar o
produto. O freio motor EVB é do tipo
combinado (borboleta com combina-
ção no cabeçote) e oferece potência de
frenagem de 230 a 250 cavalos. Todos
os modelos vêm equipados com freios
a disco nas rodas dianteiras e tambor
no eixo traseiro.

A transmissão, por sua vez, é auto-
mática e de série, com 16 velocidades,
fabricada pela própria montadora.
Durante o test drive, a utilização do
câmbio manual se mostrou mais acer-
tada que a versão automática. As pas-
sagens de marcha desta última produ-
ziam trancos no veículo, evidenciando

Actros, da Mercedes-Benz, entre ou-
tros. Pelo fato de guardarem grande
semelhança com seus congêneres eu-
ropeus, tais veículos incorporam as
mais avançadas tecnologias voltadas
para a segurança e o desempenho
operacional. Sem contar um nível
muito superior de conforto e acaba-
mento, comparativamente ao repre-
sentante chinês.

CUSTO-BENEFÍCIO - Nada disso, é
claro, tira o mérito do novo A7. “É um
caminhão que tem um mercado asse-
gurado no Brasil”, reforça Joel. “Além
do preço mais em conta, em compara-
ção aos similares nacionais, os novos
A7 oferecem bom desempenho, econo-
mia, conforto e baixos níveis de emis-
sões”, completa. Na visão do diretor, o
modelo atende perfeitamente aos
trans  portadores autônomos e empre-
sas de pequeno e médio porte que bus-
cam um veículo estradeiro para aplica-
ções pesadas e que oferece uma exce-
lente relação custo-benefício para seu
proprietário.

A família A7 vem equipada com
motor Sinotruk D12, em três versões
de potência e torque (ver ficha técni-
ca), turbo intercooler e sistema de inje-
ção Common rail, já adaptado para o

a necessidade de ajustes para uma
condução mais confortável. Para
aqueles pouco acostumados à novida-
de, a Sinotruk vai oferecer também a
versão manual da marca Shaanxi Fast
Gear, de 12 ou 16 velocidades. 

MELHORIAS - No quesito segurança,
a nova família A7 incorpora inúmeras
melhorias em relação à linha anterior.
Todos os caminhões vêm equipados
com sistema ABS/ASR (anti-blo-
queio), produzido pela Wabco. Além
dos sistemas EBL (distribuição eletrô-
nica das forças de frenagem) e TPM,
que monitora a pressão dos pneus.

Mas, é na cabine dos novos modelos
que aparece a maior diferenciação, em
comparação aos atuais Howo ofereci-
dos pela marca. Inspirada na linha F, da
Volvo, como resultado de um acordo de
cooperação entre a CNTHC e a monta-
dora sueca, que durou de 2003 a 2008, a
cabine do novo Howo A7 apresenta um
design moderno e funcional. Suas li-
nhas aerodinâmicas sugerem força e ro-
bustez, seja na versão teto alto ou baixo.
Para assegurar o conforto, o habitáculo
vem equipado com suspensão a ar, com
quatro pontos de ancoragem e sistema
de amortecimento lateral.

Destaque para o elegante conjunto
ótico, equipado com faróis de luz alta,
baixa e de neblina. As lanternas trasei-
ras, por sua vez, vêm com lâmpadas
de LED, que garantem maior visibili-
dade e baixo índice de falhas.

FICHA TÉCNICA - NOVO HOWO A7 - SINOTRUK

Modelo A7 4X2 A7 6X2 A7 6X4
Motor D 12 38-50 D 12 42-50 D 12 46-50 

Norma Emissões P7 (Euro V)

Cilindrada cm3 11,596

Potência cv/rpm 380/2000 420/2000 460/2000

Torque kgfm 1650/1100-1400 1820/1100-1400 2000/1100-1400

Transmissão automática CNTHC/HW 2076 16ACL CNTHC/HW 2076 16AL CNTHC/HW 2076 16ACL

manual Shaaxi 12JS 16OTA Shaaxi 12JS 16 JS 200T Shaaxi 12JS 200TA

Entreeixos mm 3.500 3.200 + 1.400

Cabine A7G (teto alto-2 camas) / A7P (teto baixo-1 cama)

Tara Kg 7,180 8,510 9,200

PBT legal Kg 16,000 23,000 17,000

PBTC Kg 46,000 53,000 74,000

Tanque (diesel) l 400 360 400

Tanque (Arla) l 55
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potência

óleo

pneu

Família A7 tem melhor
padrão de acabamento e

conforto que os atuais
Howo e novo motor 

Euro V equipado com
tanque de Arla
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caminhões pesados

ERGONOMIA - O aspecto interior é
agradável, por conta do painel ergo-
nômico com comandos e teclas de fá-
cil acesso. A área envidraçada é ampla
e proporciona uma boa visibilidade
para o motorista. O assento do condu-
tor vem com suspensão a ar e conta
com apoio de braço e cinto de três
pontos. Já o volante dispõe de sistema
de teclas e comandos multifuncionais,
além de ser regulável, tanto na incli-
nação quanto na profundidade.

A versão cabine leito teto alto vem
equipada com duas camas tipo beli-
che, de série, que proporcionam uma
boa acomodação para o motorista e
acompanhante. Já na versão teto baixo,
o espaço acomoda uma cama. Desta-
que negativo para o piso semi-plano,
pouco comum em cock pits da catego-
ria; fato que impede uma melhor cir-
culação pelo interior. Também chamou
a atenção, no veículo em demonstra-
ção, algumas placas soltas no painel e
nas laterais da porta, em função da
quebra das presilhas plásticas de  fixa-
ção na lataria.

Os novos
caminhões da
Sinotruk che-
gam em qua-
tro diferentes con-
figurações, para atender as mais diver-
sas aplicações do transporte rodoviá-
rio pesado.  O veiculo de entrada é o
cavalo mecânico A7 380 4x2, de 380 cv
de potência, nas versões teto alto e te-
to baixo. Com PBTC (Peso Bruto Total
Combinado) de 46 toneladas, ele pode
tracionar composições de três eixos
simples, espaçados ou tipo 1+2.

Para aplicações como carga geral,
transportes frigorificados, basculantes
e tanques, entre outros, a Sinotruk ofe-
rece a versão A7 420 6x2, também com
duas alturas de teto e motor de 420 ca-
valos. O topo de linha é modelo A7 460
6x4 (com teto alto ou baixo) que ofere-
ce 460 cv de potência (@ 2.000rpm) e
torque de 2.000 Nm(entre 1.100 e

1.400rpm). O veículo permite tracionar
composições articuladas como bitrens,
rodotrens e treminhões, com um cus-
to-benefício bem favorável.

Completa a família A7 os modelo
420 6x4 e 420 8x4, com previsão de lan-
çamento em novembro. Oferecidos na
versão chassi rígido, os veiculo vão
atender às aplicações severas e fora-
de-estrada, como o transporte de mi-
nérios e construção civil. 

PREÇOS SUGERIDOS - Segundo
Joel Anderson, os caminhões A7 serão
ofertados com preço sugerido de R$
270 mil, caso do cavalo mecânico 4x2.
Já a versão 6x2 terá o preço estimado
de R$ 310 mil, enquanto o modelo top
de linha, com tração 6×4, vai custar R$
340 mil. As versões chassis rígido 6x4 e
8x4, não tem preço definido ainda.

João Silvano, Gerente Nacional de
Desenvolvimento e Distribuição de
Rede, da Sinotruk garante a que as re-
vendas da marca estão preparadas
para o aumento do portfólio. “Atual-
mente, a rede de concessionárias Si-
notruk totaliza 35 casas, distribuidas
em 17 estados brasileiros”, explica o
executivo, que projeta encerrar o ano
com um total de 40 revendas. Em
2013 e 2014, a meta é inaugurar mais
11 casas a cada ano, até alcançar a
marca de 62 lojas, em 24 estados. A es-
tratégia leva em conta, também, o au-
mento da demanda interna pelos ca-
minhões da marca. Sobretudo depois
da fábrica projetada em Lages (SC)
entrar em operação, a partir de 2014
(ver quadro ao lado).

Chassi rígido A7:
previsão de
lançamento 
em novembro

A decisão do governo de ampliar a exigência de conteúdo nacional nos

produtos importados, incluindo caminhões, obrigou a Sinotruk do Brasil a

antecipar a toque de caixa os planos para instalação de uma fábrica no

País. O local escolhido é a cidade de Lages, em Santa Catarina, que reser-

vou para o empreendimento uma área de 1 milhão de m2, além de outra

de 1,2 milhão, para instalação do futuro parque de fornecedores da mar-

ca. O início das obras está previsto para novembro. A fábrica terá capaci-

dade inicial para produção de 5 mil veículos em regime de CKD, podendo

chegar a 8 mil. O  investimento previsto é da ordem de R$ 300 milhões, a

ser rateado entre a CNTHC e investidores brasileiros. Além de atender ao

mercado brasileiro, a planta vai funcionar como base de exportação para

os países latino-americanos, onde a marca já atua. Joel Anderson conta que

em janeiro de 2014, quando iniciar a produção,  a Sinotruk terá condições

de atender 10 dos 14 itens exigidos pelo governo, possibilitando a redução

do IPI incidente no veículo.

A toque de caixa
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Com tradição no agenciamento internacional de cargas, 
a Ventana Serra estreia no transporte rodoviário. A atividade 
deve representar 60% do faturamento da empresa no país

Por Valeria Bursztein

mercado de muita concorrência, esta-
mos muito motivados, porque alguns
clientes já nos demandavam esse tipo
de operação e também porque o grupo
tem essa vocação. Isso tudo estimulou
os investimentos recentemente feitos
no Brasil”, diz ele. 

Morais conta que a empresa plane-
ja focar suas atenções na diversificação
dos segmentos atendidos pelo serviço
rodoviário, como, por exemplo, mine-
ração (no qual a companhia já tem
contratos para o transporte de peças
de reposição e maquinários), máqui-
nas/equipamentos para impressão,
moda e ainda commodities em geral. 

INTIMIDADE - Operando no Brasil
desde 1997 em agenciamento de carga
aérea e marítima, com 130 funcioná-
rios em 12 escritórios espalhados pelo
País, a empresa movimenta anualmen-
te cerca de 11 mil toneladas por ano
em mais de 13 mil contêineres de im-
portação e exportação. 

A entrada no setor rodoviário de
cargas no Brasil resulta de um projeto
iniciado em 2009, quando a empresa
adquiriu um Iveco Daily 70 Massimo.
A transportadora planeja atuar inicial-
mente na região Sudeste e ir expan-
dindo gradualmente suas atividades
para o todo o Brasil. Os pontos de ir-
radiação serão aqueles onde a compa-
nhia já opera no agenciamento inter-
nacional e que passarão, agora, a con-
tar também com a opção do modal ro-
doviário. “Começamos em Belo Hori-
zonte (MG), onde temos o maior volu-
me de cargas, e já estamos com o ro-
doviário no Rio de Janeiro (RJ), São
Paulo (SP), Curitiba (PR). Além disso,
temos bases de apoio em Guarulhos,
com um armazém de 1.500 metros
quadrados, e em Contagem, com 3 mil
metros quadrados”, detalha Morais.
Já neste ano a Ventana Serra do Brasil
contará com 13 bases logísticas, entre
escritórios e armazéns. 

Osetor de transportes no Brasil
ganhou mais um integrante.
A Ventana Serra, parte do gi-

gante grupo italiano Arcese, anunciou
a inclusão do transporte rodoviário
em seu portfólio de serviços, antes
prioritariamente dedicado ao agencia-
mento internacional de cargas. “Pre-
tendemos fazer o faturamento do
transporte rodoviário representar, no
mínimo, 60% de todas as operações da
Ventana Serra no Brasil”, prevê o CEO
da Ventana Serra brasileira, Paolo Ca-
sadonte. No ano passado, a empresa
faturou R$ 120 milhões.

Para iniciar as operações de trans-
porte rodoviário, a Ventana Serra do
Brasil, com sede em Minas Gerais, ad-

Novato de peso

quiriu, no final de 2011, cinco Iveco
Stralis, dois Iveco Tector e um Iveco
Daily para compor sua frota. Segundo
o responsável pelo setor rodoviário de
Ventana Serra do Brasil, Adriano Mo-
rais, outros 50 veículos da marca serão
incorporados até o final de 2013, já na
versão P7. A Ventana Serra e a Iveco já
são parceiras de longa data: na Europa,
o Grupo Arcese opera com uma frota
de 800 caminhões Iveco. No mundo,
são mais de mil caminhões da marca. 

Além do setor automotivo, no qual
tem em carteira clientes de porte como
a Fiat, a empresa atua com a Iveco e
fornecedores de autopeças e compo-
nentes como a Yazaki, a Denso e a Tek-
sid. “Embora saibamos tratar-se de um

Empresa adquiriu 
caminhões Iveco para 

iniciar sua frota

transportadoras
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PANORAMAPANORAMA

Pedágios mais salgados
Os pedágios da Rodovia

Presidente Dutra e da ponte
Rio-Niterói foram reajustados.
Desde 1º de agosto, as tarifas
da BR-116 (Dutra) estão 5,3%
mais caras. Já os valores co-
brados pela passagem da
Ponte-Rio Niterói tiveram
reajuste de 6,52%.

Pneu longa vida
A Goodyear Tire & Rubber

Company identificou em tes-
tes que o uso de óleo de soja
em pneus pode aumentar a vi-
da útil da banda de rodagem
em até 10%. O primeiro pro-
tótipo será apresentado em
agosto e deve estar disponível
aos consumidores em 2015.

Rolamento sustentável
A SKF lançou para o mer-

cado brasileiro um conjunto
de rolamentos projetados
para transmissão de dupla
embreagem. O sistema pro-
porciona maior redução no
consumo de combustível e
das emissões de CO2, com-
parado às transmissões tra-
dicionais.

Via cabotagem
A movimentação de contêi-

neres da empresa Santos
Brasil aumentou 17,2% no se-
gundo trimestre deste ano, em
comparação ao período de
2011. Ao todo a companhia
operou 279.375 contêineres
em seus terminais.

Lubrificante Euro V
A Shell acaba de lançar no

Brasil um lubrificante desen-
volvido especialmente para
motores P7 (Euro V). É o Shell
Rimula RT4 L, que já é comer-
cializado em 12 países.

Mercado de reposição
Para oferecer mais quali-

dade e agilidade na entrega
de seus produtos, a JOST
criou um novo Centro de Dis-
tribuição de peças para o seg-
mento de reposição em Ca-
xias do Sul (RS).

Investindo nos trilhos
A Hitachi Brasil irá investir

US$ 300 milhões no Brasil até
2015. O dinheiro será aplicado
na infraestrutura de ferrovias,
monotrilho e metrô. A primei-
ra cidade a receber o investi-

Depois de vender a empresa para a Fe-
dex, Américo Pereira Filho vai continuar à
frente dos negócios. O executivo foi nomea-
do vice-presidente da FedEx Express e presi-
dente da FedEx Express Brasil. 

Com mais de 20 anos de experiência no
mercado nacional e internacional, Richard Jonas Suarez é o
novo Diretor Comercial da Tipler.

A Ativa Logística contratou cinco gerentes para atuar em
suas diferentes filiais pelo Brasil. São eles: Jor ge Piza de As-
sumpção, Gerente de Logística e Planejamento na filial São
Paulo, capital; Vivia ne Declie, Gerente Comercial da filial Belo
Horizonte, Minas Gerais; Roberto Tieri, Gerente Regional São
Paulo, Sul de Minas Gerais e Santa Catarina; João Pau lo Rosa
Borges, Gerente da filial Sorocaba, São Paulo; Pau lo Francisco
Marqueti, Gerente da filial Uberlândia, Minas Gerais.

Vai e vem

mento na área de transporte
será São Paulo.

Nova modalidade
A TGestiona recebeu a certi-

ficação da Anvisa para operar
nos transporte de cosméticos e
produtos de higiene pessoal. O
volume crescente no embarque
deste tipo de carga despertou
o interesse da transportadora,
que se preparou para iniciar as
operações no segmento.

Sede nova
A Veyance Technologies já

está operando o seu Centro
de Distribuição de correias e
mangueiras, além da sede
administrativa, em novo en-
dereço O complexo está ins-
talado na rodovia Presidente
Castello Branco, 2555, em
Itapevi (SP).
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Sinergia chinesa
O primeiro caminhão proveniente da parceria entre a Daimler

e a Foton foi produzido na China. O modelo Auman da BFDA é
proveniente ao joint venture fixado entre as companhias.


