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AVANÇO CONDICIONADO
O mercado de veículos comerciais retoma a curva 
do crescimento. E deve acelerar ainda mais, com a 

aprovação das reformas econômicas.
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O Volvo FH 540 6x4 foi o caminhão pesado mais vendido do Brasil e da América 

Latina em 2018. E ainda ganhou o prêmio Lótus da revista Frota & Cia da categoria.

Queremos agradecer à nossa rede de concessionários 

e a todos os nossos clientes por essa conquista.
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Otimismo com cautela
P

elo segundo ano seguido, o mercado bra-
sileiro de veículos comerciais volta a dar 
sinais de recuperação. Dessa vez, de 
forma ainda mais consistente. Os em-

placamentos de caminhões em 2018 acusaram 
um crescimento de 45,9%, ante 3% do período 
anterior, totalizando 76 mil unidades licencia-
das. Já o mercado de chassis de ônibus repetiu 
o feito, ao saltar de 11,5 mil para 15,0 mil veí-
culos licenciados no último biênio, evidenciando 
uma evolução de 30,3%. 

Ainda que a economia não mostre sinais fir-
mes de retomada do crescimento é inegável a 
disposição dos agentes econômicos de apostar 
na melhoria desse quadro, por razões mais que 
óbvias. Prova desse comportamento, do lado 
dos proprietários de caminhões e ônibus, é a 
retomada às compras para atender a neces-
sidade de renovação da frota ou para suprir o 
aumento da demanda por transporte. Caso, por 
exemplo do agronegócio, hoje transformado no 
principal motor que move a indústria de caminhões extrapesados. Ou então, das ope-
radoras urbanas e rodoviárias de ônibus, ocupadas em atender as diversas licitações 
e exigências do poder concedente, para a expansão ou melhoria da frota circulante. O 
mesmo se dá com a indústria automotiva, na forma de contratações de pessoal e cria-
ção de novos turnos de trabalho, já anunciadas por algumas montadoras de veículos, 
para atender ao aumento das vendas.

Apesar do clima de otimismo, empresários e executivos não escondem sua cau-
tela em relação à continuidade desse cenário, em razão da debilidade das contas 
públicas e as incertezas políticas associadas ao novo governo, presidido por Jair 
Bolsonaro. Consultados por FROTA&Cia, para compor esse Panorama 2018/2019 
do mercado de veículos comerciais, dirigentes das fábricas de veículos condiciona-
ram a melhoria do quadro econômico e social à aprovação urgente das reformas 
estruturais que o Brasil tanto precisa. A começar da reforma da Previdência, hoje 
nas mãos do Congresso Nacional, até alcançar as mudanças tributária, trabalhis-
ta, política, econômica e orçamentária, consideradas fundamentais para garantir o 
crescimento sustentável do país. 

Tudo isso e muito mais, o leitor irá encontrar nas páginas seguintes dessa edi-
ção especial de FROTA&Cia, junto com a versão em vídeo e podcast, que traz o mais 
perfeito retrato do mercado brasileiro de veículos comerciais. Além de entrevistas 
com os principais players da indústria automotiva, a publicação aponta as marcas 
e modelos de caminhões, ônibus e utilitários que conquistaram a preferência dos 
transportadores brasileiros no mercado brasileiro, reconhecidos com o Prêmio Ló-
tus 2019. Um trabalho, enfim, concebido na medida para servir de fonte de consulta 
obrigatória, para uso de todos aqueles que integram a vasta cadeia produtiva do 
transporte. Bom proveito e uma boa leitura. 

José Augusto Ferraz
Diretor de Redação
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Frota&CiaÔnibus

Depois de chegarem ao fundo do poço em 2016, as vendas de ônibus retomam a curva de crescimento e projetam uma evolução ainda maior nos próximos anos
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O CAMINHÃO DO ANO
O Volvo FH 540 6x4T reassume a liderança no 

segmento de pesados. E se consagra como o caminhão 
mais vendido no país, entre todas as categorias de peso.

O CAMINHÃO DO ANO

PRÊMIO LÓTUS 2019
Em sua 26ª edição, o Prêmio Lótus certifica nove 
fabricantes que alcançaram o topo do ranking  
no mercado brasileiro de veículos comerciais

RANKING UTILITÁRIOS DE CARGA

RANKING CAMINHÕES

CAMINHÃO DO ANO – TOP 100

RANKING UTILITÁRIOS DE PASSAGEIROS

RANKING CHASSIS PARA ÔNIBUS

RANKING CARROCERIAS PARA ÔNIBUS
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EMPRESAS
Depois de 61 anos de Brasil, a Ford anuncia o fim 
da produção de caminhões, como parte de um 
plano global de reestruturação da companhia

PANORAMA FROTA&CIA 2018/2019 
Fabricantes de veículos comemoram a retomada 
das vendas, de olho na aprovação das reformas 
estruturais prometidas pelo novo governo

MERCEDES-BENZ
Empresa reafirma a liderança no mercado de 
caminhões e avança na oferta de soluções de 
transportes voltadas para os seus clientes

VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS
Vencedora em seis categorias do Prêmio Lótus, 
empresa investe em produtos e serviços para 
conquistar mercado e ampliar a participação

VOLVO
Montadora cria novo status na relação com 
os transportadores, ao oferecer soluções 
customizadas de seu banco de dados

MERCEDES-BENZ VANS
Montadora vence em duas categorias do Prêmio 
Lótus 2019 com o utilitário Sprinter, como 
Minibus do Ano e Furgão de Carga do Ano

HYUNDAI
HR fatura o Prêmio Lótus 2019 pelo 10º ano 
seguido, mas enfrenta as investidas de novos 
players que chegam para disputar seu mercado

FIAT
Mais uma vez, o Fiorino mantém seu reinado 
como a furgoneta de carga preferida dos 
transportadores, com 72% de market share

RANKING FROTA&CIA
Saiba quais foram as marcas e modelos de 
caminhões, ônibus e utilitários preferidas do 
mercado em 2018, com base no Renavam

S im!! Os lubrificantes para motor 
possuem um baixo valor per-

centual, entretanto, se a lubrifica-
ção não for correta a produtividade 
cairá e as falhas mecânicas trarão 
custos muito superiores. Imagi-
ne ter que trocar partes internas e 
essenciais do motor devido a falha  
de lubrificação?

Em outras palavras: cuidar do seu 
caminhão, com peças, produtos  
e processos corretos, é mais  
econômico e efetivo.

A PETRONAS adquiriu esse conhe-
cimento ao longo de vários anos 
de pesquisa e testes em clientes, 

ESTUDOS COMPROVAM
QUE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ESCOLHAS 
CORRETAS PODEM GERAR UMA GRANDE 
ECONOMIA DE GASTOS EXTRAS

acompanhando o cotidiano do 
principal equipamento de uma 
transportadora, o motor. 

O ambiente de trabalho do motor 
é desgastante e desafiante: longas 
distâncias, cargas que exigem cui-
dado, estradas nem sempre ade-
quadas, ladeiras e alternância entre 
rodovias e trechos urbanos. Sendo 
assim, o coração do veículo precisa 
receber a devida e merecida aten-
ção para enfrentar esses desafios.

Para isso, alguns fatores são indis-
pensáveis: um bom planejamento, 
uma estrutura adequada, parce-
rias de qualidade e investimentos  

corretamente direcionados. Todos  
esses tópicos passam por um pro-
duto: o lubrificante do caminhão.

Na PETRONAS, buscamos dia-
riamente garantir segurança,  
eficiência e durabilidade para o 
motor e, consequentemente, o seu 
negócio. Não por acaso,  desen-
volvemos uma tecnologia exclusi-
va chamada de ViscGuardTM. Essa 
tecnologia auxilia no controle de 
formação de resíduos, prevenindo 
o desgaste por abrasão e oxidação, 
mantendo a viscosidade ideal e o 
seu caminhão na estrada por muito 
mais tempo, garantindo maior vida 
útil do motor e o desempenho ne-
cessário para atender as demandas 
da sua empresa.  

Entendemos as necessidades do 
segmento e a importância de uma 
parceria forte e confiável. É por 
isso que trabalhamos para estar 
lado a lado com nossos clientes e 
seguir transportando sonhos pelo 
Brasil. Esse é o nosso negócio. 

Vocês sabiam que lubrificante dentro do custo de manutenção de frotas ou veículos 
fora de estrada representa menos de 5% do custo total operacional!? 

PE-880_Editorial Petronas V2.indd   1 05/04/19   5:24 PM
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TRANSPORTE ON LINE

NOVOS RADARES 
SUSPENSOS
No final de março, o 

presidente Jair Bolsonaro 
determinou o cancelamento 

da instalação de mais de 8 mil 
novos radares eletrônicos nas 
rodovias federais do país. Disse 
que, no momento da renovação 

dos contratos de rodovias 
concedidas, fará uma avaliação 

sobre a real necessidade 
dos radares já instalados 
atualmente. “Revisaremos 
todos os contratos para 

que não sobrem dúvidas do 
enriquecimento de poucos 
em detrimento da paz do 

motorista”, declarou.

O NOVO CONSTELLATION 30.280
Ampliando sua linha de caminhões no segmento de semipesados, a Volkswagen 

acaba de lançar o Constellation 30.280, único 8×2 do mercado com sistema 
EGR, que dispensa o uso de Arla 32. O motor utilizado é o MAN DO8 de 277 cv 
de potência, o segundo eixo direcional traz suspensor pneumático e a transmissão 
mecânica ZF de nove velocidades é de série, com opção pela automatizada V-Tronic.

DRONE NAS ENTREGAS
Na frente de muitos concorrentes e com 

as devidas autorizações legais, a empresa de 
logística da UPS, em parceria com a companhia 
Matternet, anunciou a primeira entrega 
comercial de produtos via drone realizada no 
estado de Carolina do Norte (EUA), em uma das 
bases da WakeMed, que tem três hospitais na 
região. O meio poderá virar tendência, já que as 
entregas médicas urgentes na região, como o 
transporte de órgãos ou de sangue, geralmente 
levavam 30 minutos devido ao trânsito, enquanto 
os drones fazem esse serviço em minutos.
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TRANSPORTE ON LINE
CLARK INOVA 
COM A S-SERIES
Chega ao Brasil a linha 
S-Series da Clark, 
composta por empilhadeiras 
contrabalançadas a 
combustão, em versão 
premium. Lançamento 
mundial da fabricante, a 
nova linha de produtos tem 
como principal atrativo o 
conceito “Smart, Strong, 
Safe”, que combina 
inteligência, robustez e 
segurança. Produzida em 
configurações de GLP e 
diesel, a plataforma dos 
modelos S-Series tem 
capacidades de carga 
nominal para 2.500 kg, 
3.000 kg e 3.500 kg, com 
pneus superelásticos.
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SAFRA BATERÁ 
NOVO RECORDE

A próxima safra de trigo 
pode ser a maior dos últimos 3 
anos, anunciou a  INTL FCStone, 
consultoria especializada no setor. 
No ano comercial de 2019/20, o 
Brasil poderá colher  6,6 milhões 
de toneladas de trigo, ante 5,6 
milhões no período anterior. 
Caso isso se concretize, seria 
o maior volume desde os 6,7 
milhões de toneladas de 2016/17 
e lembrando que, em anos 
recentes, as lavouras brasileiras 
foram muito afetadas por 
problemas climáticos.

ANTT E SUA TABELA
Uma atualização da tabela de frete mínimo será anunciada em breve, 

segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Além disso, a 
entidade informou que estão em  análise e tramitação os estudos uma nova 
proposta de resolução que revisará a regulação da Política Nacional de Pisos 

Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas.

TRC NA BERLINDA
O Conselho Nacional 

de Trânsito (CONTRAN) 
anunciou no início deste 

mês o estudo prioritário e 
imediato de treze medidas 

que podem alterar as 
regras do transporte e 
do trânsito brasileiro e, 

dentre elas, cinco afetam 
diretamente o transporte 
rodoviário de cargas no 
país: Aumento de 20 

para 40 a tolerância de 
pontos na CNH,  exigência 
da Autorização Especial 
de Trânsito (AET),  mais 
rigor nas regras para 
amarração de Cargas, 
reavaliação técnica em 

relação ao uso do 4º eixo 
direcional em veículos de 
carga e a introdução de 

um bafômetro voltado para 
o controle ao consumo 
de drogas, denominado 
de “drogômetro”, nas 

fiscalizações.

Conheça a linha de Caminhões DAF com motores PACCAR MX produzidos no Brasil. 
A DAF uniu qualidade e eficiência com o melhor custo/benefício para você acelerar 
o crescimento do seu negócio. Caminhões robustos, confortáveis e com máximo desempenho.

DAF CAMINHÕES

Acelere o rendimento 
dos seus negócios.

XF105

Disponível nas versões 4x2, 6x2 e 6x4

Motor PACCAR MX-13 de 12,9 litros, 
com potências de 460cv e 510cv

Três opções de cabine: Comfort Cab,
Space Cab e Super Space Cab
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a paccar company  driven by quality

DAF  MULTISUPORTE

Acesse dafcaminhoes.com.br e encontre a Concessionária DAF mais próxima de você.
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ACUERDO AMIGO
Finalmente Brasil e México firmaram um acordo comercial bilateral de grande 

importância, que permite o livre comércio de veículos leves entre os países, sem a 
cobrança de tarifas ou limitação quantitativa.  “O livre comércio automotivo entre 
Brasil e México é passo importante para aprofundar o relacionamento comercial entre 
as duas maiores economias da América Latina”, avaliaram, em nota, os ministérios da 
Economia e das Relações Exteriores. Para os veículos pesados (caminhões e ônibus), o 
livre comércio bilateral está previsto para ocorrer a partir de 2020.

GUIA DE BOAS 
PRÁTICAS DO CNT
A Confederação Nacional 

do Transporte (CNT) lançou 
gratuitamente cinco Guias 
Rápidos para orientar os 

transportadores sobre como 
reduzir os custos e o e o impacto 

da atividade no meio ambiente. 
Os guias foram divididos em 

assuntos específicos, de acordo 
com os diversos participantes 
do processo de transporte, 
entre eles os condutores de 
veículos, gestores de frotas, 

trabalhadores da área de 
manutenção automotiva e 
de garagens de empresas 

transportadoras.
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NOMA LANÇA 
GERAÇÃO TITANIUM

Fabricante paranaense 
de implementos rodoviários, 

a Noma  apresentou 
recentemente em Maringá 

(PR) sua nova geração de 
implementos Titanium, uma 

evolução da linha Fênix, 
lançada em 2011. Após uma 

série de estudos com os 
transportadores, a meta da 

fabricante foi desenvolver 
soluções tecnológicas 

práticas, com base em 
carências latentes. A 

nova linha traz novidades 
tecnológicas como a fibra de 

carbono, entre outras.
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COMJOVEM SP

CAMPANHA PARA BRUMADINHO
Os jovens empresários do TRC, vinculados 

ao Setcesp através da Comjovem, também se 
solidarizaram com as vítimas da tragédia de 
Brumadinho (MG). Uma ação entre associados, 
iniciada no dia do rompimento da barragem (25/01) 
até o dia 02/02 arrecadou inúmeras doações, 
incluindo os seguintes itens: 280 kg de ração para 
cachorros; 100 kg de ração para cavalos; 120 kg 
de sal para bovinos e 30 kg de ração para gatos.

O transporte de donativos foi realizado 
pela Rodomaxlog, que aproveitou a viagem para 
também levar doações arrecadados pela Cruz 
Vermelha como: 5 macas veterinárias de aço unos; 
3 autoclaves para esterilização de instrumentos e 
2 mil litros de água.

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

TROCA DE EXPERIÊNCIAS
No dia 26 de fevereiro, a Comjovem SP promoveu uma visita 

técnica na Rodomaxlog, especializada no transporte de cargas 
fracionadas, com sede em Osasco (SP). O objetivo foi conhecer 
as instalações da empresa, sua história e visualizar, na prática, 
os processos de etiquetagem, triagem e cubagem automatizada 
das mercadorias.

“Foi uma visita muito produtiva com um público significativo. 
Falamos sobre os planos de gestão da nova geração, principalmente 
das ferramentas tecnológicas”, afirma Barbara Calderani, diretora 
da Rodomaxlog e ex-coordenadora da Comjovem SP. “Queremos ser 
uma empresa de tecnologia, fazendo operações de transporte”.

“A reunião e visita superaram as expectativas de todos. A Barbara 
iniciou o encontro apresentando as diversas ferramentas tecnológicas 
e processos implementados, que mudaram o panorama de resultados 
da empresa. Durante a exposição, os convidados fizeram inserções 
importantes sobre como tinham resolvido problemas parecidos, 
contribuindo para uma intensa troca de experiências”, explicou Luis 
Felipe Machado, vice coordenador da Comissão.

AJUDA BEM VINDA
Em março, representantes da Comjovem SP realizaram a entrega das 

doações da Campanha Volta às Aulas, que arrecadou materiais escolares 
para a Casa de Amparo Tia Marly. O local abriga crianças e adolescentes 
sob medida protetiva, oferecendo moradia, alimentação, vestuário e ajuda 
psicopedagógica, visando o retorno do menor ao convívio da família biológica.

A Casa, que existe há mais de 11 anos, se mantém ativa através de 
contribuições e apadrinhamento. A coordenadora e fundadora da organização, 
Marly Correia, agradeceu a doação dos materiais: “Toda ajuda é bem-vinda e 
os materiais escolares são muito necessários agora no começo do ano”.

Foram arrecadados mais de 500 itens escolares. O vice coordenador 
da Comissão, Luis Felipe Machado, explica que escolheram essa 
campanha, pois muitos se esquecem desses gastos quando as aulas 

voltam. “É preciso encontrar um tempo para ajudar o próximo 
além das datas comemorativas”, enfatiza.
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Toda Evolução
vem acompanhada
de uma revolução.

A Scania fez uma revolução completa em sua linha de caminhões, com novos veículos sob 
medida que permitem até 12% de economia de combustível e serviços conectados que 
otimizam a disponibilidade dos veículos e reduzem os custos de manutenção. 

São soluções que aumentam a rentabilidade da sua operação e contribuem para nossa missão 
de transformar o sistema de transporte em um modelo mais sustentável para os negócios,
as pessoas e o meio ambiente.

Você é nosso convidado para participar dessa grande mudança no mundo do transporte,
feita para o único negócio que importa. O seu.

NOVA GERAÇÃO DE CAMINHÕES SCANIA.

EFICIÊNCIA  
ENERGÉTICA

Até 12% de 
economia de  
combustível 

SOLUÇÕES SCANIA
Soluções pensadas  
de acordo com  
o seu negócio

Saiba mais no site www.solucoesscania.com.br

TRANSPORTE 
INTELIGENTE
Até 16% de 
redução no custo 
de manutenção
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EMPRESAS

P
erto de completar 62 anos de Brasil, a Ford Motor Company anunciou no dia 19 de fevereiro 
de 2019 a saída definitiva do mercado nacional de caminhões. Bem como o fechamento da 
fábrica de São Bernardo do Campo (SP), que também produzia o Ford Fiesta, junto com as 
linhas Cargo, F-4000 e F-350. Em comunicado lacônico, enviado através de sua assessoria 

de imprensa, a montadora alegou que a decisão “fazia parte da ampla restruturação de seu negócio 
global”. E, mais do que isso, era “um importante marco para o retorno à lucratividade sustentável 
de suas operações na América do Sul”.

Segundo a nota, a manutenção do negócio exigiria um volume expressivo de investimentos para 
atender às necessidades do mercado e aos “crescentes custos com itens regulatórios”, sem pre-
cisar detalhes. O presidente da Ford América do Sul, Lyle Watters, reconhece que a decisão terá 
um impacto significativo sobre os funcionários de São Bernardo do Campo e, por isso, promete 
“trabalhar com todos os nossos parceiros nos próximos passos”. A companhia informou, ainda, 
que a decisão de encerrar as atividades foi tomada depois de” meses de busca de alternativas, que 
incluíram a possibilidade de parcerias e venda da operação de caminhões”, sem qualquer sucesso.

Por fim, o comunicado relata que foram reservados US$ 460 milhões para cobrir os prejuízos, 
US$ 100 milhões dos quais para cobertura da depreciação e amortização de ativos e o restante 
para compensações de funcionários, concessionários e fornecedores. O aviso não inclui qualquer 
ressarcimento financeiro aos clientes da marca que, eventualmente, poderiam se considerar preju-
dicados com a decisão. A Ford assegura, no entanto, que continuará honrando todas as garantias. 
Bem como o apoio integral aos consumidores no que se refere a peças e assistência técnica, em 
conjunto com concessionários e fornecedores.

SEM COMENTÁRIOS
Questionada por FROTA&Cia, com mais perguntas sobre o fato, a assessoria de imprensa da 

Linha Ford 
Cargo: 

montadora 
desiste do 

negócio

A Ford comunica 
o fim da produção 

de caminhões 
no país, como 
parte de uma 

restruturação 
geral de seu 

negócio global. 
Mas a verdade é 
que, há tempos, 

a operação 
brasileira 

enfrentava sérias 
dificuldades

P O R   J O S É   A U G U S T O   F E R R A Z

Morte anunciada
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EMPRESAS
Portfólio da Ford 
Caminhões em 1994: de 
picapes a chassis de ônibus

montadora se limitou a re-
petir o conteúdo do comu-
nicado ou informar que não 
iriam comentar o assunto 
no momento.

Evasivas à parte, o fato 
é que a divisão Operações 
Caminhões da subsidiária 
brasileiro há tempos vinha 
“fazendo água”, motivada 
por inúmeras razões. Bati-
zada de Canal 21 por alguns 
funcionários, em alusão à antiga emissora da Rede Bandeirantes 
que por dez anos só deu traço no Ibope, a Ford Caminhões tam-
bém sofria por ser um penduricalho da empresa-mãe, cujo aten-
ção se voltava quase inteiramente para a produção de automó-
veis. Mesma coisa que aconteceu com a GM, nos idos de 1997, 
quando decidiu trazer para o Brasil a divisão de caminhões GMC, 
fechada quatro depois por falta de foco no produto.

Acrescente-se a isso, no caso da Ford Motor Company, o 
fato da fabricação de veículos comerciais se restringir unica-
mente ao Brasil e a Turquia. Até mesmo nos Estados Unidos, 
há tempos, a empresa vinha se dedicando exclusivamente aos 
veículos de passeio, além de versões turbinadas de comer-
ciais leves. Já na Turquia, a operação era compartilhada com 
uma fabricante local, a Otosan, com quem o conglomerado 
tinha firmado uma joint venture. 

Diante da falta de interesse da matriz e a ausência de 
centros mundiais de pesquisa e desenvolvimento focados em 
veículos comerciais, a Ford Caminhões enfrentava dificuldades 
na renovação da sua linha de produtos. Uma situação bem di-
ferente dos idos de 1994, quando a montadora contava com 
um amplo portfólio, incluindo até chassis de ônibus. O fato obri-
gou a subsidiária brasileira a promover pequenas e contínuas 
melhorias na linha Cargo, cujo lançamento inicial remontava a 
1985, ou 34 anos atrás. E, o que é pior: a competir com fabri-
cantes de sólida reputação nesse mercado, com um portfólio 
permanente atualizado com o topo da tecnologia veicular. Tão 
grande se tornou essa defasagem que, na última Fenatran, a 
Ford Caminhões nada tinha a apresentar de novo. A não ser um 
boné concebido especialmente para motoristas, que alertava o 
condutor em caso de sono ao volante.

Por fim, pesaram também para o abandono do negócio, as 
inúmeras estratégias adotadas pela empresa que se revela-
ram desastrosas. Como a decisão de suspender a fabricação 
dos modelos F-350 e F-4000 em 2012, por não atenderem às 
normas de emissões Proconve 7 (Euro V). Líderes até então 
na categoria dos caminhões semileves e leves, com vendas da 
ordem de 8 mil unidades em 2011, ambos deixaram de ser fa-
bricados em razão da prioridade dada ao restante do portfólio, 
na conversão para a nova norma legal. O erro só foi reparado 
dois anos e meio depois, quando a Ford Caminhões voltou a 
produzir os mesmos modelos na versão Euro V, na tentativa 
de ocupar a lacuna deixada pelos ex-campeões, porém sem o 

brilho de outrora, diante do 
avanço da concorrência.

BUSCA DE 
COMPRADORES

O fechamento da fábri-
ca, é claro, provocou pro-
testos de toda natureza, 

tanto pela forma como foi anunciada como pelas consequências 
da decisão do conglomerado. O efeito cascata é difícil de men-
surar, mas é certo que irá acarretar grandes perdas em toda 
a cadeia produtiva, envolvendo fornecedores e distribuidores. A 
conta inclui os quase 3 mil colaboradores que serão dispensa-
dos, além do impacto nas contas do município, em função da 
redução de impostos oriundos da atividade. Junte-se a isso, os 
milhares de proprietários de caminhões da marca que, da noite 
para o dia, viram aumentar a depreciação desses veículos.

“Para nós, transportadores, essa é uma péssima notícia”, 
explica Norberto Spessoto, diretor da Tecmar Transportes, 
especializada em carga fracionada, com sede em São Paulo. 
“Desde 1970 somos clientes da marca e, com certeza, vamos 
ter uma desvalorização dos caminhões Ford na hora da reven-
da, que hoje somam 23 unidades, boa parte do modelo Cargo 
2428”, completa o diretor, que já pensa em adotar a Merce-
des-Benz ou então a Volkswagen como marcas alternativas.

Diante da pressão popular, o governador de São Paulo 
tratou de apaziguar os ânimos, com a promessa de ajudar 
a empresa a encontrar interessados na compra dos ativos. 
Dias depois, o próprio João Doria informou a existência de três 
interessados no negócio, um deles o Grupo Caoa, que reúne 
concessionárias e fábricas de veículos (ver quadro). 
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Às vésperas do fechamento dessa edição, o jornal 
Folha de São Paulo informou que a Caoa Montadora 
havia assinado um acordo de confidencialidade para a 
compra da fábrica em São Bernardo do Campo; fato 
que nem a Ford nem o eventual comprador confirma-
ram até o momento. O negócio, segundo o jornal, en-
volveria não apenas a transferência dos ativos como, 
também, a continuidade de produção da linha Cargo, 
mediante contrato de licenciamento da marca. Se con-
firmado a notícia, a Caoa poderia se tornar a terceira 
maior fabricante de caminhões no país. E, ainda, uma 
fonte de alívio para milhares de trabalhadores, forne-
cedores, revendas e os próprios clientes, deixados à 
deriva pela Ford Caminhões.

Carta de intenções
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PANORAMA 2018/2019 
MERCADO DE VEÍCULOS COMERCIAIS

O 
mercado brasileiro de caminhões confirmou a 
tendência de alta em 2018, ao contabilizar 76 
mil unidades licenciadas no Renavam, evidencian-
do um surpreendente crescimento de 46% em 

relação a 2017. É o segundo ano seguido que os em-
placamentos de veículos comerciais mostram evolução, 
depois de alcançarem o fundo do poço em 2016, como 
resultado da venda de pouco mais de 50 mil unidades na 
ocasião. Os dois cenários, no entanto, em nada lembram 
o melhor momento histórico dessa indústria, registrado 
em 2011, quando mais de 170 mil caminhões foram co-
mercializados no mercado interno, alavancados pelo bom 
momento da economia e, principalmente, pelos genero-
sos benefícios fiscais concedidos pelo governo para finan-
ciamento de veículos.

Curiosamente, o vigoroso impulso no número de li-
cenciamentos no ano passado não foi reflexo de qualquer 
desempenho excepcional do Brasil, já que o avanço do 
PIB -  principal motor da indústria de caminhões - foi de 
míseros 1,1% no período. O fato, porém, tem outras ex-
plicações, como afirma Alarico Assumpção”, presidente 
da Fenabrave, que reúne os distribuidores de veículos. 
“O percentual de crescimento do mercado de caminhões 
parece elevado, mas se justifica pela base comparativa, 
relativa ao ano de 2017, que foi muito baixa. A renovação 
de frota de caminhões pesados, por outro lado, colaborou 
e muito para esse desempenho. Um grande número de 
veículos adquiridos no “boom” dos anos dourados já pas-
sa dos seis anos de vida e mais um milhão de quilômetros 
rodados. E, por isso, não pode atender o serviço a con-
tento, especialmente o transporte de safras”, comenta.

Mesmo que longe do ideal, o resultado do ano foi co-
memorado pela maioria dos fabricantes de veículos. Para 
a Mercedes-Benz, 2018 foi um período desafiador, que 
trouxe resultados muito positivos para a empresa, co-
menta o presidente no Brasil & CEO América Latina, Phi-
lipp Schiemer. “A estabilização dos índices econômicos, 
como taxas de juros, Selic e PIB, deixaram os clientes 

Executivos de montadoras comentam a 
recuperação das vendas de caminhões 
em 2018, confiantes na continuidade 
desse cenário no ano em curso, se forem 
aprovadas as reformas econômicas 

A visão dos fabricantes
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Philipp Schiemer Roberto Cortez Wilson Limann
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mais confiantes para realizar investimentos na renovação 
de frotas, principalmente no segundo semestre do ano. 
Além disso, o crescimento do agronegócio e o aumento 
das demandas de outros segmentos, como transporte 
de bebidas e combustível, também fizeram com que hou-
vesse uma maior movimentação do mercado”. 

“O ano passado trouxe um alento, ao indicar que a 
queda nas vendas acabou em definitivo e os negócios 
estão retomando a curva de crescimento”, reforça seu 
companheiro de indústria, Roberto Cortes, que preside 
a Volkswagen Caminhões e Ônibus. “O mercado mostrou 
uma boa recuperação, é certo, mas ainda estamos bem 
longe do cenário vivido antes da crise”, completa o diri-
gente. Mesma opinião tem o presidente da Grupo Volvo 
na América Latina, Wilson Lirmann, que reconhece o mo-
mento de otimismo, em função da gradativa recuperação 
econômica, o aumento de empregos e a retomada de in-
vestimentos. “Mas”, ressalva, “a recuperação do setor 
será lenta, já que o desempenho do mercado de caminhões 
está diretamente vinculado ao crescimento da economia”.

Para Roberto Barral, vice-presidente das Operações 
Comerciais da Scania no Brasil, o resultado da indústria 
poderia ter sido ainda maior, se houvesse mais oferta de 
crédito no mercado. “Classificamos 2018 como um ano 
de recomeço da indústria, de subir de patamar. O merca-
do de caminhões merece volumes maiores pela qualidade 
de produtos que estão à disposição do cliente para me-
lhorar sua operação”, observa.

RANKING DE MARCAS
Na disputa entre marcas, a Mercedes-Benz reafir-

mou seu domínio ao conquistar, pelo terceiro ano segui-
do, a liderança no mercado de caminhões, com 28,7% 
de participação. Em segundo lugar aparece a Volkswagen 
Caminhões e Ônibus, que somou 20,2 mil unidades licen-
ciadas e 26,6% de market share. Apesar de terem re-
gistrado crescimento pouco inferior à média da indústria, 
as alemãs acusaram perda de participação de mercado, 
da ordem de 1% cada (ver tabelas na pág. 45). O melhor 

desempenho no período coube à DAF, que acusou uma 
variação positiva de 123%, seguida da Volvo que cresceu 
74,9%, com reflexos igualmente positivos na participa-
ção das marcas no mercado.

No ranking das categorias de peso, o grande desta-
que do ano foi o segmento de pesados, que puxou todo 
mercado para cima. O setor foi responsável por nada 
menos que 45,7% dos licenciamentos em 2018, com 
34,7 mil unidades emplacadas, contra 18,5 mil do ano 
retrasado.  A forte disputa entre os players revelou ou-
tra surpresa. A Mercedes-Benz assumiu a liderança da 
categoria, deixando para trás as suecas Volvo e Scania, 
que nos últimos onze anos se revezaram na ponta desse 
mercado. A marca da estrela de três pontas fechou o 
ano com 28,6% de participação e um total de quase dez 
mil caminhões pesados licenciados no período.

“Conquistar a liderança no mercado de pesados foi 
resultado de muito trabalho”, admite Roberto Leoncini, 
vice-presidente de vendas e marketing de caminhões e 
ônibus da Mercedes-Benz. “Até então, a marca não en-
tregava o produto que o mercado queria e, com isso, 
perdemos participação. Mas, a partir do slogan “as es-
tradas falam, a Mercedes-Benz ouve” passamos a inves-
tir na melhoria do produto e o resultado aí está. Agora, 
somos uma opção e passamos a fazer parte do cardá-
pio”, completa.

SEM ESTOQUES
O bom desempenho no segmento também foi festeja-

do por outros competidores, a despeito da sua posição no 
ranking. “Terminamos o ano praticamente sem estoque”, 
comemora Wilson Lirmann, da Volvo. Somente no merca-
do de pesados crescemos 81%. E o modelo FH 540 6x4 
foi o caminhão mais vendido no Brasil e na América Lati-
na, entre todas as classes acima de 3,5 toneladas. No 
segmento fora de estrada, a Volvo também se destacou, 
crescendo 55% neste período, mostrando a força de nos-
so modelo FMX e do VM32. Por fim, no setor 
sucroalcooleiro, fomos líde-

Roberto Barral Luiz Gambim Ricardo Barion
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res absolutos em 2018, com uma participação de merca-
do de 46% no segmento de pesados”, atesta o executivo.

Roberto Barral, da Scania, atribuiu o bom momento do 
segmento à excelente safra de grãos, que quase se igualou 
em volume ao recorde de 2017. “Tradicionalmente, o setor 
do agronegócio é um dos maiores compradores de cami-
nhões pesados e este cenário foi visto ao longo de 2018. 
O maior símbolo desta força foi a compra pela AMAGGI de 
300 unidades do R 500 6x4, da Nova Geração Scania, no 
maior lote comercializado do lançamento até o momento”.

A DAF, por sua vez, se alegrou com o forte avanço nas 
vendas e o ganho de participação no disputado segmento 
dos pesados. “Ficamos bastante felizes com os resulta-
dos de 2018. Alcançamos a marca recorde de 2.344 veí-
culos licenciados e quase 7% de market share”, comenta 
Luis Gambim, diretor comercial da empresa. Ele atribui o 
resultado à estratégia de dar foco no varejo, responsável 
por 40% das vendas e pequenos e médios frotistas, que 
representam o restante da clientela. “Temos planos de do-
brar o volume de produção e chegar a 10% de participação 
de mercado, se possível ainda esse ano”, admite.

Em relação às demais categorias de peso, outro 
grande destaque foi a Volkswagen Caminhões e Ônibus 
que festejou boas conquistas no ano. Como o domínio 
reafirmado nos segmentos de caminhões leves, médios 
e semipesados, que lhe valeram três certificações do 
Prêmio Lótus 2019. Além de outros três títulos de 
“Caminhão do Ano”, nas mesmas categorias, em re-
conhecimento aos veículos da marca que alcançaram o 
topo do ranking, em volume 
de licenciamentos.

PERSPECTIVAS 2019 
Para o ano em curso, as 

projeções são ainda mais po-
sitivas, segundo os executivos 
das montadoras ouvidos por 
FROTA&Cia, para compor esse 
Panorama 2018/2019 do mer-
cado de veículos comerciais.

“O mercado como um 
todo vive a expectativa de que 
as reformas prometidas pelo 
governo federal acontecerão. 
Especialmente, da previdên-
cia e fiscal. Caso saiam do 
papel vão impactar positiva-
mente a economia. O cresci-
mento do PIB, de 2,5 a 3%, 

pelas projeções, criará a 
necessida-

de de transportes de mercadorias tanto para as indús-
trias quanto das indústrias para o mercado”, diz Roberto 
Barral, confiante no crescimento de 10% a 20% no mer-
cado de caminhões acima de 16 t, onde sua empresa atua. 

Mesma opinião tem Philipp Scheimer, que projeta um 
mercado de 88 mil caminhões em 2019, que traduz uma 
expansão de 15%. Mas, com uma ressalva. “Para isso, é 
essencial que seja realizada o quanto antes a reforma da 
previdência, tão vital para o controle dos gastos públicos e 
reestimulo da economia”, alerta o presidente da Mercedes-
-Benz. Ao seu ver, as vendas de caminhões deverão ser pu-
xadas pela safra de grãos, reação do setor da construção 
civil, aumento de demanda de logística e maior movimenta-
ção do transporte de produtos químicos.

Mais otimista, Wilson Lirmann aposta em uma expan-
são de 30% no mercado total, em comparação a 2018. 
“Já ampliamos o segundo turno de caminhões, contrata-
mos mais 300 funcionários e anunciamos investimentos 
R$ 250 milhões em todas as áreas de negócios: cami-
nhões, ônibus, equipamentos de construção, motores 
marítimos e industriais, pesquisa e desenvolvimento, e 
novos produtos e serviços”, enumera o executivo. 

“Acompanho diariamente seis indicadores macro-econô-
micos e todos apontam para uma melhora da economia esse 
ano”, rebate Roberto Cortes. “Eu continuo bastante otimista 
com a evolução dos negócios internos. Tanto é assim que co-
meçamos o ano com um turno a mais, exatamente na linha de 
extrapesados, que vai continuar dando o tom no mercado”

“O primeiro trimestre de 2019 já desponta bem 
melhor do que o ano passa-
do e isso é muito positivo”, 
complementa o diretor de 
marketing e vendas da Iveco 
para América Latina, Ricardo 
Barion, que estima um cres-
cimento de 20% a 25% nos 
volumes esse ano. O executi-
vo concorda que os pesados 
vão continuar em um ritmo 
forte, mas todos os outros 
segmentos do mercado se-
rão igualmente impactados. 
“Além da melhora da econo-
mia, a realização da Fenatran 
esse ano também deve cola-
borar para o fortalecimento 
da indústria de caminhões”, 
aposta o diretor, que prome-
te inúmeras e boas surpre-
sas na feira, que “vão encan-
tar os visitantes”. 

Para Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, 
Marketing e Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e 
Ônibus, a liderança da marca nos leves, médios e se-
mipesados é uma mera decorrência da boa aceitação 
do produto pelos nossos clientes. “E como a gente fez 
isso? Estudando seus hábitos, ouvindo com atenção e 
atendendo as suas necessidades. Além de aprimorar 
nossos produtos no dia-a-dia. Recentemente lança-
mos uma recente linha de caminhões absolutamente 
revolucionária, com a nova família Delivery e isso deu 
sustentação nesse mercado, ano passado. Atrelado 
ao sucesso mais que consagrado da linha Constella-
tion que leva uma solução diferente para cada neces-
sidade do nosso cliente. Como o VW 24.280 que se 
tornou uma referência no mercado e, pelo sexto ano 
seguido, leva o Prêmio Lótus como Caminhão Semipe-
sado do Ano”, afirma orgulhoso.

Receita de sucesso

CNH INDUSTRIAL.
ONDE TEM DESENVOLVIMENTO,
TEM A NOSSA MARCA.
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História, pioneirismo, liderança e tecnologia tornam a CNH Industrial referência em inovação.

Marcas que atuam em sinergia para oferecer as melhores soluções aos setores essenciais 

para o desenvolvimento socioeconômico. Com investimentos contínuos em inovação, 

a empresa conta na América Latina com 7 centros de Pesquisa e Desenvolvimento e mais de 

400 engenheiros dedicados, que buscam antecipar às necessidades de seus clientes, com 

foco em produtividade, eficiência e sustentabilidade.

CNH INDUSTRIAL.
ONDE TEM DESENVOLVIMENTO,
TEM A NOSSA MARCA.
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D
e dois anos para cá, as montadoras de caminhões no Brasil deixaram de vender 
apenas veículos e passaram a comercializar as chamadas “soluções de trans-
porte”. Tais soluções consistem num conjunto de ferramentas tecnológicas – e 
o caminhão é uma delas – adequadas para cada tipo de operação, que garantem 

eficiência na operação e maior disponibilidade dos veículos. A perfeita associação de moder-
nas tecnologias configurou tal possibilidade: entre elas estão a motorização eletrônica, que 
passou a gerar dados dos veículos e a apontar sua correta aplicabilidade e seu desempenho 
nas operações, o desenvolvimento de sistemas de gestão, que controlam as operações 
através de relatórios de consumo de diesel e de outros insumos, e a incorporação de sis-
temas de segurança e condução, que controlam o desempenho do condutor.  “Na verdade, 
começamos a formatar estas soluções há cerca de cinco anos, através de demandas de 
alguns clientes que trabalham com operações logísticas de alta rotatividade, com jane-
las de entrega bem definidas, que desejavam disponibilidade máxima dos veículos de suas 
frotas. Mais uma vez, a voz veio das estradas e nós ouvimos”, explica Roberto Leoncini, 
vice-presidente de vendas e marketing de caminhões e ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

Em função dos bons resultados, estas soluções foram sendo adaptadas para deman-
das operacionais em outras áreas, diz. “Em geral ainda é o cliente que nos procura, porque 
ele associa a necessidade da disponibilidade operacional para seu negócio e os benefícios 
da capilaridade de nossa rede de revendas”, diz. Diante dessa nova configuração comercial, 
Leoncini conta que o departamento de vendas das montadoras passou por mudanças es-
truturais bastante significativas nos últimos tempos. “Fomos percebendo a mudança de 
exigências dos empresários e tivemos que nos moldar.  Além do caminhão, passamos tam-
bém a entregar valor”, define. O melhor disso tudo, diz o executivo, é que esse processo 
evolutivo, tanto do veículo quanto da solução, tomou um rumo sem fim. “Isso não para, e a 
gente faz transformações no produto constantemente. Essa nova postura também exigiu 
uma adaptação da nossa rede de fornecedores”, acrescenta.

A oferta de uma solução completa de transporte para cada negócio dependerá  da 
quantidade de dados disponíveis de cada operação. “Hoje praticamente todas as monta-
doras de caminhões têm acesso a dados de clientes, mas o diferencial é a ferramenta que 
se desenvolve com esse banco de informações e como ela poderá fazer o cliente ganhar 
dinheiro”, diz. Para que essa fonte de informações possa ter aplicações com resultados, 
Leoncini diz que é preciso ouvir o transportador. “A gente faz parte de um ecossistema 
onde a Mercedes-Benz vai aprendendo com o mercado e, através dele, criando uma série 
de ligações. As competências mudaram e esta nova realidade não é uma tarefa simples, 

Ganhadora de quatro Prêmios Lótus no segmento de caminhões, a Mercedes-Benz 
transformou o banco de dados de seus clientes em fontes de recursos que estabelecem 
novas conexões e alcançam os melhores resultados operacionais para os caminhões 

Fonte de rentabilidade
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mas um processo de mutação”, compara. Cita como exemplo 
o desenvolvimento de aplicativos para melhorar etapas espe-
cíficas das operações, hoje aos cuidados do departamento de 
marketing da empresa. “Há dez anos, jamais suporíamos que 
trabalharíamos com estes produtos”, admite.

Novos tempos, em que 100% das decisões são tomadas 
em torno de dados, exigem a atuação de novos profissionais 
e o marco dessa transformação na área comercial da Mer-
cedes-Benz foi a contratação de um cientista de dados, que 
acompanha as aplicações das soluções e avalia os possíveis 
desdobramentos. Além dele, a equipe de vendas do Fleetboard 
(computador de bordo) é formada por um robusto time de en-
genheiros eletrônicos que reforça o trabalho analítico sobre a 
aplicabilidade e os resultados das novas ferramentas. Leoncini 
lembra que um dos maiores desafios do momento e manter em 
sintonia essa nova equipe mais acelerada e sua equipe tradi-
cional de vendas, da qual não abre mão. “Somos um time que 
funciona muito bem com essa polarização”, define. 

BRASIL NA FRENTE
Embora as avançadas  tecnologias de dados dos cami-

nhões Mercedes-Benz tenham surgido primeiramente na Eu-
ropa e migrado para o Brasil, a disponibilidade de informações 
coletadas nos clientes  não é semelhante nos dois continentes. 
“Este processo está mais acelerado no Brasil que na Europa. 
Sabemos que cada país tem suas características e sua base 
de dados, mas notamos que 
os brasileiros demonstram 
mais confiança em disponi-
bilizar informações opera-
cionais. Já o empresariado 
europeu é mais reticente. O 
transportador alemão, por 
exemplo, se surpreende ao 
saber que o brasileiro abre 
os dados operacionais de sua 
empresa”, compara Leoncini. 

Diante dessa transfor-
mação comercial, as mon-
tadoras enfrentam um novo 
desafio: a competitividade 
de soluções. “Há vinte anos 
nossa preocupação com a 
concorrência se limitava à 
potência do motor. Hoje isso 
mudou completamente, os 
veículos apresentam tecnolo-
gias semelhantes e precisa-

mos saber jogar”, 

reconhece. “O banco de dados de um transportador é uma 
fonte inesgotável de recursos e todos os players têm. Nós da 
Mercedes-Benz estamos estudando como fazer adequadamen-
te essas conexões e alcançar os melhores resultados”, deta-
lha. Até  a rede de 180 concessionários Mercedes-Benz entrou 
nessa nova onda e está sendo chamada de “dealers 4.0”. “Há 
quatro anos um vendedor acompanhava as demandas da frota 
de um cliente e, com essa mudança cultural nas vendas, hoje 
ele é mais um consultor do transportador. Foi um avanço que 
requereu treino contínuo da nossa engenharia de vendas”, diz.

Leoncini comemora as certificações recebidas do Prêmio 
Lótus para o segmento de caminhões recebidos pela  Merce-
des-Benz em 2018 – Marca do Ano em Caminhões, em Cami-
nhões Semileves, em Caminhões Pesados e Caminhão Semileve 
do Ano – mas admite que gostaria de ter alcançado melhor re-
sultado comercial para o Actros 2651 6X4, o modelo de cami-
nhão pesado da marca mais vendido em 2018, cuja produção, 
nos últimos meses do ano, sofreu com a escassez de compo-
nentes. “Com toda a linha Actros conseguimos um excelente 
resultado no ano passado, pois saímos das 1,5 mil unidades 
vendidas em 2017 e crescemos 200% em 2018”, compara 
Leoncini. As vendas de pesados salvou o ano de 2018, concor-
da o executivo, mas representou a resposta ao represamento 
comercial do segmento durante os anos de 2016 e 2017. Na 
outra ponta, com o varejo retraído, as vendas da linha de cami-
nhões leves foram as que mais sofreram, compara.. 

“Este ano será comer-
cialmente melhor”, acredita 
Leoncini. “Se o PIB subir para 
2,5% certamente teremos 
taxa menor de desemprego e 
as famílias votarão a consu-
mir.  Essa reação manterá a 
volúpia comercial do segmen-
to de pesados”, acredita. 
Na linha de leves, o executi-
vo adianta que quer amplifi-
car os resultados do Accelo 
com câmbio automatizado. 
As apostas da marca para 
2019 também recaem sobre 
a versão semipesada Atego 
3030, que vem crescendo 
comercialmente. Para o exe-
cutivo, a tendência é que as 
versões off road também ga-
nhem mais espaço comercial: 
“Trabalharemos principal-
mente com as versões 3344 
e o 4144 8X4”, adianta. 

“Fomos percebendo a 
mudança de exigências 

dos empresários e 
tivemos que nos moldar.  

Além do caminhão, 
passamos também a 

entregar valor”

MERCEDES-BENZ CAMINHÕES
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R
icardo Alouche, vice-presidente de ven-
das da Volkswagen Caminhões e Ônibus, 
parece  animado com a concorrência 
que virá por aí, este ano, no mercado 

de caminhões. “Está ficando cada dia mais dinâ-
mico e desafiador”, comenta, sorridente, após 
receber seis Prêmios Lótus, nas categorias 
Marca do Ano em Caminhões Leves, Marca do 
Ano em Caminhões Médios, Marca do Ano em 
Caminhões Semipesados, Caminhão Leve do 
Ano, Caminhão Médio do Ano e Caminhão Se-
mipesado do Ano. Exímio conhecedor do setor, 
Alouche sabe que hoje é preciso oferecer ao fro-
tistas brasileiros bem mais que uma portfólio 
completo de caminhões, com suas variações. 
“O caminhão ainda é uma ferramenta essencial, 
mas passou a ser um dos itens que compõem o 
pacote de soluções especifico para aquele clien-
te.  Esta é uma tendência que cada vez mais 
estará presente no nosso negócio”, adianta. E 
essa tendência tem uma origem: “Caminhões 
de todas as marcas ficam cada vez mais pa-
recidos, e isso acontece em todo o mundo, in-
dependentemente dos avanços das novas tec-
nologias. Para se destacarem, as montadoras 
terão de se diferenciar na prestação de servi-

ços e na oferta do produto ampliado. É nisso 
que estamos investindo agora. Hoje 10% de 
todas as nossas vendas no Brasil já incluem 
contratos de manutenção. E bem sabemos 
que o contrato de manutenção é a origem de 
um relacionamento duradouro com cada clien-
te, de pelo menos três ou cinco anos”, diz. 

Para reforçar os recursos oferecidos nos 
pacotes de soluções, a Volkswagen Caminhões 
e ônibus já introduziu em alguns caminhões o 
novo sistema de auxílio de rampa, denomina-
do Easy Start, originalmente desenvolvido pelo 
Grupo Traton.  O sistema de monitoramento 
Volks Net, que amplia ainda mais as possibili-
dades operacionais,  atualmente está em mais 
de cinco mil caminhões da marca rodando pelo 
Brasil, contabiliza.  A perfeita  conexão entre o 
transportador brasileiro e essa série de recur-
sos tecnológicos, diz, terá de ser trabalhada e 
levará um tempo.  “Hoje uma grande parcela de 
transportadores vê essas ferramentas como 
uma despesa a mais no seu negócio e não deixa 
de ser verdade, pois tudo isso tem um custo 
adicional.  Mas a tendência é de que sejam assi-
miladas  à medida que grandes frotistas forem 
incorporando esses recursos e os resultados 
apareçam na rentabilidade”, acredita.

Ao mesmo tempo em que a oferta do pro-
duto foi ampliada, a interface entre a fabrican-
te e o cliente também ganhou um upgrade. 
“Agora temos consultores comerciais e não 
mais representantes de vendas”, diz. “A  fun-
ção do consultor comercial é estar em 
campo não para vender 

Para a Vokswagen Caminhões, vencedora de seis 
Prêmios Lótus, o caminhão ainda é uma ferramenta 
essencial, mas passou a integrar o pacote de soluções 
especifico para cada cliente, tendência cada vez mais 
presente nos negócios da marca

P O R   S O N I A   C R E S P O 
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dinâmico e desafiador
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caminhões, mas para entender o negócio do cliente e propor 
soluções que aumentem a lucratividade do negócio e, cultu-
ralmente, gerem a venda do caminhão”, explica. “Isso muda 
toda a configuração do negócio e obriga nossa equipe interna 
e o pessoal da rede de concessionários a passar por um novo 
processo de capacitação, que é coordenado por nós.  “É uma 
nova conduta comercial que fortalecerá ainda mais nosso rela-
cionamento com os clientes”, acredita. 

Alouche concorda que, diante de dezenas de modelos de 
caminhões semelhantes fabricados por montadoras diferen-
tes, o diferencial comercial de cada uma das marcas passou a 
ser a oferta de soluções para cada negócio. O da Volkswagen 
Caminhões, garante, é o estágio de relacionamento alcançado 
com o trabalho da rede de concessionárias, que hoje atende 
só com pessoal treinado e se fortalece com a ampla capilari-
dade nacional. “Se olharmos um passado não muito distante, 
notamos que a Volkswagen Caminhões, em qualquer canto do 
país, era reconhecida como a empresa com o relacionamento 
mais próximo ao cliente. Carregamos essa bandeira até os 
dias atuais.  Alguns competidores se mexeram e evoluíram. O 
que eu gosto é de ser imitado”, afirma. 

BOOM DO DELIVERY
Em 2018, Alouche diz que o mercado brasileiro de ca-

minhões apresentou um índice de crescimento bastante ex-
pressivo, de certa forma inesperado, que assustou até os 
alemães. “Foi o início da retomada, mas ainda estamos longe 
de um mercado bom e maduro”, acredita. “Na verdade, foi um 
percentual de crescimento sobre uma base ainda muito baixa 
e insuficiente para que as montadoras consigam pagar seus 
custos, recuperar a lucratividade e os preços dos produtos. 
Hoje ainda contabilizamos uma defasagem enorme entre au-
mento de custos e aumento de preços. Fato é que um de 
nossos mais antigos players do mercado, tradicional terceiro 
colocado no mercado e com rede de concessionárias estabe-
lecida anunciou que não quer mais fabricar no país”, revela. 

As vendas de caminhões pesados e extrapesados  para o 
setor agrícola sobrepujaram as vendas do setor em 2018 e 
Alouche acredita que a partir de agora, mantida uma sequência 
de crescimento do PIB em torno de 2%, neste e no próximo 
ano, o mercado de caminhões deverá crescer mais que o PIB e 
deverá continuar sendo alavancado pelas versões pesadas. “Vi-

vemos um pico comercial de 2011, onde a maioria dos grandes 
frotistas de caminhões extrapesados mantinha uma frota com 
idade média entre dois ou três anos.  Com a crise e a retração 
da economia, esses frotistas ficaram com caminhões exceden-
tes, alguns deles foram vendidos e, desde então, não houve re-
novação. A frota de entre 2012 e 2016, em tese, envelheceu 
quatro anos. Agora que a economia está começando a reagir, 
o frotista precisa não apenas comprar caminhões novos para 
fechar novos contratos mas também renovar aqueles que fica-
ram parados”, analisa, revelando que neste primeiro trimestre 
de 2019, os resultados nas vendas de caminhões pesados já 
se assemelha ao mesmo período de 2011.

Frente aos bons resultados nos emplacamentos da Li-
nha Delivery, Alouche está animado e anuncia que a linha ainda 
irá crescer muito em um dos segmentos onde atua. “Temos 
potencial de sobra para isso. Em 2018 chegamos a perder 
negócios por falta de disponibilidade do produto”, conta. “Nos 
segmentos de Leves e Semileves poderíamos ter ampliado ain-
da mais nossa participação com os Delivery, que ficou em torno 
de 48%”, estima. O executivo garante que hoje o produto se 
transformou em referência no mercado de caminhões leves. 
Alouche salienta que, com o Dellivery Express, a montadora 
também tem grande interesse no mercado de camionetas de 
carga, também chamados de chassis-cabine. “Achávamos que 
teríamos mais dificuldade em convencer clientes daquele cami-
nhão de 3,5 toneladas, mas foi ao contrário: lançamos a versão 
Express em maio de 2018 e, de lá para cá, o caminhão só vem 
aumentando sua participação de mercado nesse segmento..

O fato de que o semipesado Constellation 24.280 deixou 
de ser o caminhão mais vendido no mercado brasileiro em 2018 
não alterou em nada o bom humor de Alouche.  “O caminhão 
continua sendo o caminhão mais vendido do segmento. O que 
aconteceu foi um boom nas vendas de pesados e um determi-
nado modelo acabou passando em volumes o nosso semipe-
sado”, defende. No período, a Volkswagen não conseguiu bons 
resultados com as versões pesadas TGX, mas Alouche garante 
que a estratégia de crescimento continua. “Queremos ter uma 
participação mais efetiva a partir deste ano”, anuncia. “De ja-
neiro a março de 2019, o mercado de extrapesados cresceu 
em torno de 90% e continuarão puxando a média de cresci-
mento do mercado para cima, mas agora sentimos que os de-
mais segmentos estão vindo atrás”, finaliza. 

“A Volkswagen sempre foi reconhecida como a empresa 
com relacionamento mais próximo do cliente”
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É 
tudo o que qualquer cliente quer: eficiência nas opera-
ções e modernos caminhões trabalhando, sem proble-
mas. E é isso que a Volvo vem oferecendo através da 
coleta de dados operacionais de cada caminhão, hoje 

realizado com a autorização do usuário, que só precisa con-
tratar um plano de manutenção. Tal contratação permitirá o 
acesso a um leque de serviços. Este banco de dados passou 
a ser um tesouro para a marca, pois através de seus regis-
tros é possível desenvolver soluções operacionais para qual-
quer tipo de transporte. Matematicamente falando, estes 
dados são usados numa equação com algumas variantes, 
que busca cada vez mais eficiência. A montadora não detalha 
em custos destes serviços, mesmo porque cada cliente terá 
uma versão customizada ao seu dispor,  mas enfatiza os 
resultados. “Estamos trabalhando com esses dados desde 
2015 e o que podemos afirmar é que, além da comodidade 
para o transportador, a gestão operacional que oferecemos 
facilita o controle de manutenção e diminui sensivelmente o 
tempo de paradas”, adianta Alcides Cavalcanti, diretor Co-
mercial de Caminhões da montadora.  

Cavalcanti estima que algo em torno de 70% dos 
9.136 caminhões pesados Volvo que saíram da fábrica em 
2018 contrataram planos de manutenção. Pouco menos 
da metade desse volume representou as versões FH 540 
6X4T, modelo vencedor do Prêmio Lótus em duas catego-
rias, Caminhão do Ano e Caminhão Pesado do Ano. “Seu 
sucesso no mercado está justamente associado à alta 
disponibilidade mecânica do veículo, que alia avançados 
recursos tecnológicos embarcados à robustez. Trabalha 
muito bem em condições severas e tem boas demandas 
como bitrem”, descreve. Os resultados da informática 

aplicada às operações dos caminhões também fa-
voreceram as vendas da linha 

FMX, os fora-de-estrada, que cresceram 55% no ano pas-
sado, alavancadas pelas versões canavieiras.  

É claro que muitos clientes não querem compartilhar 
seus dados operacionais, por razões diversas, admite o exe-
cutivo. “É um recurso tecnológico que assusta no começo, 
mas por ser um serviço “ganha-ganha” (ganham ambas as 
partes envolvidas) já se tornou uma tendência operacional 
mundial”, diz, lembrando que na Europa e nos Estados Unidos 
a prática já está consolidada. Por aqui, essa consolidação não 
tardará, acredita Cavalcanti, considerando que 99% dos usu-
ários de planos de manutenção que autorizam o acesso aos 
dados mostram estar plenamente satisfeitos. Como exemplo, 
ele cita o aumento de 200% no volume de agendamentos de 
serviços, entre 2017 e 2018. “Quando esse cliente adquire 
o sistema Dynafleet e passa a receber relatórios periódicos 
com o desempenho operacional da frota (como consumo de 
combustível, condução adequada, desgaste de pneus etc), e 
passa a receber consultoria de técnicos da revenda Volvo para 
melhorar esses resultados, a  satisfação tende a aumentar”, 
diz. Cavalcanti avalia que atualmente a média de agendamento 
de serviços de manutenção em toda a rede nacional de reven-
das gira em torno de 40%. “Continuamos com um fluxo de 
serviços imprevistos, mas o maior volume de atendimentos já 
se origina através de previsões”, estima.

O diretor comercial e sua equipe já pensam em novas 
aplicações deste banco de dados, só não vai nos contar, por 
razões óbvias. “Usando a lógica e a precisão desses dados, 
estamos desenhando novas soluções que virão no futuro, 
todas focadas na redução de custos para o transportador. 
Serão produtos de competitividade”, justifica, analisando os 
possíveis fluxos de um mercado que se prepara para dispu-
tar o filão comercial deixado pela Ford Caminhões. “Estamos 
a postos para abocanhar essa fatia comercial”, avisa.  

Lançando mão de um banco de 
dados operacionais de mais de 6 

mil caminhões, a Volvo, vencedora 
de dois Prêmios Lótus, cria um 
novo status na relação com os 

clientes  que garante precisão de 
resultados e maior disponibilidade 

do veículo para o trabalho

Eficiência e
disponibilidade
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“Os resultados da informática aplicada às 
operações dos caminhões também favoreceram 

as vendas da linha FMX, de fora-de-estrada”
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C
om a Sprinter, a Mercedes-Benz conquistou o Prêmio Lótus em três 
importantes frentes de atuação: Minibus do Ano, Furgão do Ano e Ca-
minhão Semileve do Ano, este último com a versão Sprinter 415. Só 
ficou faltando o destaque no segmento de chassi-cabine, prêmio que a 

montadora quer  alcançar em breve. Fabricada na Argentina, a Sprinter conti-
nua a ser um dos utilitários mais cobiçados do mercado, por aliar tecnologias 
avançadas e conforto, tanto nas operações de carga como de transporte. 
Jefferson Ferrarez,  diretor de Vendas e Marketing Vans da Mercedes-Benz 
do Brasil, adianta que a atual configuração dos utilitários se manterá por 
mais um ano e, a partir de 2020 muitas surpresas poderão acontecer. Algu-
mas delas estiveram expostas no Salão IAA de Hannover, na Alemanha, em 
outubro do ano passado, como a versão Sprinter com tração nas 4 rodas. 
“Em termos técnicos é uma opção bastante viável para o Brasil e já entrou 
na pauta de  definições”, adianta.

Outra solução conceito também apresentada na IAA e que pode am-
plificar o uso da Sprinter no Brasil seria a implementação de uma car-
roceria intercambiável, que serviria ora para transporte de cargas, ora 
para transporte de passageiros. “Esta é uma solução inteligente e po-
derá baratear as operações de clientes que têm demandas nos dois seg-
mentos. Mas a própria matriz da Mercedes-Benz ainda precisa analisar 
em detalhe todas as modificações necessárias no utilitário que permiti-
rão esse intercâmbio”, lembra.

Ferrarez não tem a mesma opinião sobre aplicabilidade imediata da ver-
são Sprinter elétrica no Brasil, a e-Sprinter, também lançada durante a IAA 
do ano passado e que em breve começará a ser comercializada em alguns paí-
ses da Europa. “Ainda não é um carro adequado à nossa realidade, temos que 
aceitar que isso levará algum tempo. Estes veículos são mais sensíveis que 
as versões padrão e não dispomos de uma infraestrutura viária condizente ao 
produto, ainda precisamos melhorar muito. Os problemas vão desde a quali-
dade do asfalto até as questões de alagamentos em alguns pontos da cidade. 
Isso sem contar a necessidade de implementar pontos de carregamento para 
os veículos”, diz, reiterando que vai levar um tempo para que o mercado bra-
sileiro adote estes veículos, o que não descarta a possibilidade de que sejam 
feitos alguns testes-piloto por aqui. 

Além disso, Ferrarez acredita que isto seria um salto tecnológico mui-
to grande e  descartaria etapas intermediárias com outros combustíveis 
alternativos. “Antes da e-Sprinter ser lançada na Europa, as soluções 
híbridas, por exemplo, foram testadas por um bom tempo, com aplicações 
pontuais e resultados bastante satisfatórios”, exemplifica.  A Sprinter 

Vencedora do Prêmio 
Lótus nas categorias 

Caminhão Semileve 
do Ano, Minibus do 

Ano e Furgão do Ano 
em 2018, a Sprinter 

da Mercedes-Benz 
prepara novidades para 

o produto que serão 
apresentadas em 2020

Utilitário em evolução 
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elétrica começará a ser comercializada daqui há alguns 
meses na Alemanha e na França, diz.  

MERCADO 
No segmento de caminhões semileves, a Sprinter 415 

conseguiu o alto pódio no ranking da categoria, com 1.548 
emplacamentos, arrebanhando participação de 37% na ca-
tegoria. A performance comercial do utilitário poderia ter 
sido ainda melhor não fosse a concorrência dos Delivery, da 
MAN Volks, que chegaram com tudo no segmento. “Ainda é 
cedo para tirarmos conclusões, mas a verdade é que, por 
ser uma novidade, há um grande interesse em fazer testes 
com esses veículos”, comenta Ferrarez.

Com a Sprinter Furgão, a Mercedes-Benz respondeu 
por praticamente um terço dos licenciamentos no seg-
mento, totalizando um aumento de 50% no volume em 
relação ao volume de 2017. No entanto, a participação 
da marca no segmento de 1 a 4 toneladas  escorre-
gou 12 pontos percentuais, boa parte em consequência 
do retorno da Ducato, da Fiat, ao mercado. “Estamos 
atentos a essas movimentações do mercado, mas man-
temos a solidez em nossa estratégia comercial. Além 
disso, a concorrência faz parte do negócio. Se o merca-
do retomar os volumes de 2011 certamente chamare-
mos a atenção de novos players para esse segmento”, 
resume, salientando que os diferenciais da marca são 
muito importantes nesse momento: “De uns anos para 
cá a Mercedes-Benz vem trabalhando mais detalhada-
mente seus clientes e, para isso, criou espaços exclusi-
vos – as Van Centers”.

No segmento de Vans, a Sprinter emplacou 3.824 veí-

culos em 2018, crescendo 30% em relação ao resultado de 
2017. O pulo do gato ficou por conta do avanço do produto 
no share do segmento, que saltou de 40,7% para 55% en-
tre os períodos. “Tivemos um ano bastante produtivo, com 
muitas renovações de frota”, comemora Ferrarez. No mix 
de produção da Sprinter para o mercado brasileiro, 40% 
foram vans e 60% versões de carga.

O executivo está muito animado com as perspec-
tivas do mercado para 2019: “As vendas de todas as 
versões tendem a crescer, dentro do nicho de 3,5 to-
neladas a 5 toneladas, não tenho dúvidas. Começamos 
o ano com uma projeção comercial de crescimento em 
relação a 2018 de 20% a 30%, mas apenas no primeiro 
bimestre deste ano já registramos 70% de aumento nas 
vendas”, revela. “Notamos uma curva comercial ascen-
dente, pois janeiro mostrou-se melhor que dezembro de 
2018 e março fechou com resultados superiores aos de 
fevereiro”, compara. Alguns produtos específicos podem 
alavancar ainda mais as vendas da Sprinter, como as 
versões de ambulâncias, cita. “Demandas de Sprinter 
Van para fretamento também tendem a crescer este 
ano. As vendas de versões chassi-cabine também estão 
crescendo”, adianta. 

Ferrarez diz que em breve o Vito estará de volta ao 
mercado brasileiro, vindo da fábrica da Mercedes-Benz 
na Espanha. “Queríamos oferecer aos nossos clientes 
um produto mais adequado à realidade brasileira e esse 
trabalho de desenvolvimento já está sendo finalizado”,  
avisa. Enquanto isso, uma versão eletrônica do veículo, 
o e-Vito, começará a ser comercializada em breve em 
toda a  Europa.  

“ A e-Sprinter ainda não é um carro 
adequado à nossa realidade, temos de 
aceitar que isso levará algum tempo, já 

que não dispomos de uma infraestrutura 
viária condizente ao produto”
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HYUNDAI

P
elo décimo segundo ano consecutivo, o Hyundai 
HR é vencedora do Prêmio Lotus na categoria Ca-
mioneta de Carga do Ano. Foram 4.311 veículos 
emplacados em 2018, volume 6,6% superior às 

4.041 unidades licenciadas no ano anterior. Motivos para 
comemorar a conquista não faltam, mas, ao contrário de 

anos anteriores, a participação do utilitário nes-
se segmento de mercado encolheu dois pon-

tos percentuais, consequência da entrada 
fulminante do caminhão Volkswagen 
Delivery Express no nicho. “A entra-
da de novos players gera curiosida-

de dos clientes e, em certa medida, 
a migração temporária para testar 
versões concorrentes, mas nada 

que nos preocupe”, diz tranquilamente 
Uilson Campana, gerente Nacional de Ven-

das de Caminhões da Hyundai. “Nosso produ-
to é imbatível e já vem pronto para atender restrições 

de tráfego urbano”, diz. 
O executivo só não esperava tamanho crescimento 

nas demandas pelo produto ao longo de 2018. O HR só 
não vendeu mais porque faltou veículo no mercado, diz. “A 
partir de outubro de 2018, por uma série de mudanças 
administrativas da nossa marca, reduzimos a produção 
do utilitário e isso facilitou o avanço do segundo coloca-
do no ranking geral e a ação de novos concorrentes”, 
justifica.  Campana reconhece o avanço significativo do 
Delivery Express, lançado pela Volkswagen Caminhões no 
final de 2017, dentro do segmento, mas o define como 
um veículo de características específicas: “A estratégia 
da marca é usar comercialmente o potencial do PBT, que 
ultrapassa as 3,5 toneladas”, acredita. Além disso, Cam-

pana compara a diferença de preço 

entre os produtos:  diz que a versão do concorrente pode 
custar R$ 40 mil a mais. Além do avanço do Delivery, o 
HR terá de enfrentar novas investidas do Ducato Chassi 
Cabine, que chegou ao mercado em 2018 e intensificou 
ainda mais a  contenda do segmento. Para enfrentar tais 
inimigos, a Hyundai tem uma arma secreta – por enquan-
to: apresentará uma nova versão do HR com up-grade no 
sistema elétrico.  “O modelo atual do HR vem com vidro 
elétrico e, a partir de agora, ofereceremos uma versão 
do utilitário com ar condicionado, trava elétrica, coluna de 
direção ajustável e rádio com MP3.  São recursos muito 
valorizados pelo condutor do veículo”, diz. Segundo Cam-
pana, o novo conjunto de itens encarecerá em R$ 5 mil 
o valor final do veículo. “Cerca de 90% de nossa clientela 
do HR é composta por varejistas que valorizam esses 
atributos no veículo”, garante.

Campana acredita que as vendas do HR continuem 
avançando em 2019, atendendo a recuperação geral do 
mercado brasileiro. Aposta também na retomada de ne-
gociações com grandes frotistas, estratégia que, segun-
do Campana,  tem resultados quando a economia vai bem. 

Mesmo tendo sido o segmento que menos cres-
ceu em volumes de emplacamento de veículos utilitá-
rios de carga em 2018, as versões chassis-cabine, 
ou camionetas de carga, continuaram forte opção 
de transporte para clientes do produto e somaram 
10.458 licenciamentos no período, 15,4% a mais que 
o total de emplacamentos do ano anterior. O aumen-
to nas vendas das versões Furgão de Carga ao longo 
do ano passado sinalizaram uma demanda reprimida 
nesse segmento, que abocanhou sem dó parte do 
share dos chassi-cabine e reduziu sua participação 
no mercado geral de utilitários de carga de 26% para 
21,3% entre os períodos cotizados.   

Vencedor do Prêmio Lótus pelo décimo segundo ano consecutivo, o HR da 
Hyundai garante a soberania nos emplacamentos de camionetas de carga 
mas enfrenta investidas ferozes de novos concorrentes no segmento    

A concorrência aumentou
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anos anteriores, a participação do utilitário nes
se segmento de mercado encolheu dois pon

tos percentuais, consequência da entrada 

de dos clientes e, em certa medida, 

que nos preocupe”, diz tranquilamente 
Uilson Campana, gerente Nacional de Ven
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“A entrada de novos players gera curiosidade dos 
clientes, mas nada que nos preocupe”
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FIAT

O 
Fiorino continua seu reinado no mundo dos furgões 
leves e em 2018 respondeu por 72%, ou 13.642 veí-
culos, de todo o volume de utilitários comercializados 
nesse segmento, 18.864 unidades. Representou um 

crescimento de 19,8% sobre os 11.382 licenciamentos de 
2017. A distância para o segundo fabricante do ranking, a 
Peugeot, que encerrou o período com 2.123 utilitários licen-
ciados – entre as versões Partner e Expert Business – ainda 
é longínqua, mas não deixa de ser observada por Rafael Filon, 
gerente de Marketing da FCA e responsável pelos produtos 
Fiorino, Ducato e Strada. No entanto, adianta que um forte 
concorrente do Fiorino nos  últimos dois anos vem sendo a 
versão picape Strada implementada, também fabricada pela 
Fiat. “Informações de transformadores demonstram que exis-
te uma fatia de clientes do Fiorino que migraram para o Stra-
da com implemento de furgão, porque esta passou a ser uma 
opção economicamente mais viável, principalmente  quando a 
aplicação exige capacidade de peso e não de volume”, conta, 
mas adverte que o baú implementado no modelo Strada não 
apresenta a mesma robustez do Fiorino.  

Filon estima que 50% das vendas do Fiorino são des-
tinadas a grandes clientes que valorizam a segurança nas 

operações de transpor-
te. Sua cubagem total, 
de 3 metros cúbicos, é 
um grande diferencial do 
produto, diz. O preço continua competitivo, ainda que o úl-
timo reajuste tenha sido acima da inflação.  “Não creio que 
viveremos um boom comercial de utilitários este ano. Estes 
veículos têm uma resposta comercial rápida quando a eco-
nomia melhora e não estamos vivendo isto, por enquanto. 
Também notamos que a cautela dos empresários continua, 
pois as grandes mudanças prometidas pelo novo governo 
ainda não aconteceram”, diz.

NOVAS ENERGIAS 
Analisando as tendências de combustíveis para as versões 

de utilitários, Filon tem uma visão pragmática do que vem por 
aí: “Muito se fala nos avanços dos veículos elétricos e até já ve-
mos alguns deles, utilitários e caminhões, em teste por aí. Mas 
a realidade é que, embora incorporem um conceito ambiental 
adequado para transporte, a  os resultados apresentados ain-
da não fecham a conta. O governo pode dar o incentivo que for 
que a tecnologia ainda é cara”, resume. Uma etapa intermedi-
ária, de veículos híbridos, deverá chegar ao mercado nacional 
antes das versões elétricas, observa. 

Em paralelo, Filon já começa a se preocupar com as de-
mandas de clientes que procuram consultoria na marca para 
alcançar mais eficiência no negócio. “Para atender estas de-
mandas, que vem crescendo,  lançamos no Salão do Automó-
vel, em novembro de 2018, a solução Fiat Professional,  uma 
plataforma de serviços que contará com mão-de-obra treina-
da e dedicada à especificidade do consumidor que utiliza o veí-
culo como uma ferramenta de trabalho ou negócios”, anuncia. 
Filon está mesmo de olho nas possibilidades comerciais que 
despontam para o utilitário  Ducato, com a abertura entre os 
mercados brasileiro e mexicano. “A decisão abre caminho para 
que possamos intensificar as importações das versões chassi 
e minibus da Ducato, especialmente com configurações espe-
ciais como rodado duplo, por exemplo, e fazer os volumes de 
vendas do utilitário voltarem a crescer”, adianta.  

Fiorino da Fiat manteve a liderança em 
emplacamentos de 2018 entre as versões 
de furgonetas de carga e só perdeu 
participação de mercado para seu irmão 
caçula, o Fiat Strada implementado

Fogo amigo
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“A abertura comercial entre Brasil e México abrirá 
caminho para que possamos intensificar as importações 

das versões chassi-cabine e minibus da Ducato”

operações de transpor-
te. Sua cubagem total, 
de 3 metros cúbicos, é 



O CAMINHÃO DO ANO
O Volvo FH 540 6x4T reassume a liderança no 

segmento de pesados. E se consagra como o caminhão 
mais vendido no país, entre todas as categorias de peso.

O CAMINHÃO DO ANO
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N
o momento em que o Prêmio Lótus completa seu 26º ano de realização, 
novas surpresas aparecem nesse cobiçado ranking, evidenciando a forte 
competição que cerca o mercado brasileiro de veículos comerciais. Em 
2019, a mais consagrada certificação do segmento de caminhões, ôni-

bus e utilitários revelou seis novidades no comparativo com a edição anterior. 
O destaque do ano foi a Mercedes-Benz que conquistou um total de nove 

certificações de Campeão de Vendas, outorgadas pelo Prêmio Lótus 2019. Além 
de ser reconhecida como “Marca do Ano em Caminhões”, por ter alcançado a 
maior participação nesse mercado, a Mercedes-Benz também liderou as vendas 
nos segmentos de caminhões semileves e, ainda, colocou a Sprinter 415no topo 
desse pódio. A empresa manteve o domínio de décadas no mercado de chassis de 
ônibus, tanto urbano como rodoviário. E, por fim, levou mais duas certificações 
atribuídas à Sprinter, como “Minibus do Ano” e a “Furgão do Ano”.

Em segundo lugar na lista de ganhadores do Prêmio Lótus 2019 aparece 
a Volkswagen Caminhões e Ônibus, detentora de seis certificações. A VWCO 

conquistou os títulos de “Marca do Ano” nas categorias de 
caminhões leves, médios e semipesados. Bem como 

de “Veículo do Ano” nas mesmas categorias, 
em reconhecimento ao bom desempenho 

em vendas dos modelos Constelllation 
24.280 6x2m, Delivery 9.170 e De-

livery 11.170; este último pela pri-
meira vez na premiação. 

CAMINHÃO DO ANO
A Volvo, por sua 

vez, arrebatou outros 
dois troféus desejados. 

Pelo segundo ano o mode-
lo FH 540 6x4T foi eleito 

como “Caminhão Pesado 
do Ano”, por ter sido o 

veículo mais licenciado 
na categoria em 2018, 
com um total de 4.114 

unidades, segundo o Renavam. O 
feito rendeu um outro título ao pro-

duto, o de “Caminhão de Ano”, por ter 
superado todos os modelos oferecidos no 

Em seu 26º ano de 
realização, o Prêmio 

Lótus revela as 
marcas e modelos de 

veículos comerciais 
que conquistaram 
a preferência dos 
transportadores 

brasileiros em 2018.
E aponta as 

surpresas da edição
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Novidades no pódio
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superado todos os modelos oferecidos no 

surpresas da edição
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PRÊMIO LÓTUS 2019
LISTA OFICIAL DE GANHADORES

ORDEM CATEGORIA FABRICANTE MODELO/PARTICIPAÇÃO 
DE MERCADO

LICENCIAMENTOS
(2018)

MERCADO DE CAMINHÕES

CAMPEÕES DE VENDAS  POR CATEGORIA DE PESO

1 Caminhões MERCEDES-BENZ 28,09% 21.153

2 Caminhões Semileves MERCEDES-BENZ 46,13% 1.919

3 Caminhões Leves MAN/VOLKSWAGEN 35,97% 4.151

4 Caminhões Médios MAN/VOLKSWAGEN 62,03% 4.678

5 Caminhões Semipesados MAN/VOLKSWAGEN 37,81% 6.805

6 Caminhões Pesados MERCEDES-BENZ 28,64% 9.955

CAMPEÕES DE VENDAS  POR MARCA, MODELO E VERSÃO

7 Caminhão do Ano VOLVO FH 540 6X4T 4.114

8 Caminhão Semileve MERCEDES-BENZ SPRINTER 415   1.548

9 Caminhão Leve VOLKSWAGEN DELIVERY 9.170 2.030

10 Caminhão Médio VOLKSWAGEN DELIVERY 11.180 2.579

11 Caminhão Semipesado VOLKSWAGEN CONSTELLATION 24.280 6X2 2.917

12 Caminhão Pesado VOLVO FH 540 6X4T 4.114

MERCADO DE ÔNIBUS

CAMPEÕES DE VENDAS POR APLICAÇÃO

13 Chassis de Ônibus MERCEDES-BENZ 49,45% 7.458

14 Chassis para Microônibus AGRALE 38,01% 1.431

15 Chassis para Ônibus Urbano MERCEDES-BENZ 79,23% 4.636

16 Chassis para Ônibus Rodoviário MERCEDES-BENZ 54,93% 1.805

17 Chassis para Microônibus VOLARE 41,40% 1.382

18 Carrocerias para Ônibus MARCOPOLO 43,00% 888

19 Carrocerias para Ônibus Urbano INDUSCAR/CAIO 55,35% 3.214

20 Carrocerias para Ônibus Rodoviário MARCOPOLO 76,20% 1.518

MERCADO DE UTLITÁRIOS

CAMPEÕES DE VENDAS  POR MARCA, MODELO E VERSÃO

21 Furgoneta de Carga FIAT FIORINO FURGÃO 13.542

22 Furgão de Carga MERCEDES-BENZ SPRINTER FURGÃO 3.824

23 Camioneta de Carga HYUNDAI HR                4.310

24 Minibus MERCEDES-BENZ SPRINTER VAN 3.819

mercado brasileiro. É a primeira vez que um veículo da 
marca alcança o topo mais alto do ranking, entre todas 
as categorias de peso. E a segunda, em toda a história 
da premiação, que um caminhão pesado se transforma 
em objeto de desejo dos transportadores brasileiros, 
desde que o lendário Scania T 113H conquistou o Prêmio 
Lótus de 1994 até 1996.

Outra novidade foi a volta da Agrale ao Prêmio Lótus, 

como “Marca do Ano em Chassis para Microônibus”, em 
razão do licenciamento de 1.431 unidades dessa versão 
em 2018, que garantiram à montadora gaúcha nada me-
nos que 38,01% de participação nesse segmento. Além 
desta, também foram reconhecidas como “Campeões de 
Vendas” as fabricantes Hyunday Caoa, Marcopolo, Fiat 
(FCA), Induscar/Caio e Volare, como os leitores poderão 
conferir no quadro ao lado. 
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O 
caminhão Volvo modelo FH 540 6x4T con-
quistou uma dupla façanha em 2018. O ex-
trapesado produzido em Curitiba foi eleito 
como “Caminhão Pesado do Ano” pelo Prê-

mio Lótus 2019, por ter sido veículo mais vendido 
em sua categoria. Mais do que isso, esse verdadei-
ro objeto de desejo também recebeu a certificação 
de “Caminhão do Ano”, em razão de ter alcançado 
o topo do ranking no mercado brasileiro, superando 
todos os demais competidores das diferentes ca-
tegorias de peso.

É a segunda vez, em 26 anos da premiação, 
que um caminhão pesado passa a frente de todos 
os congêneres, em volume de vendas. O pioneiro foi 
o lendário Scania T 113 H que por três anos – de 1994 a 
1996 – foi distinguido com o cobiçado título de “Caminhão 
do Ano”. No caso da Volvo, é a primeira vez que a 
montadora recebe esse troféu, em reconhe-
cimento às 4.114 unidades licenciadas do 
modelo no ano passado.

1 MILHÃO DE UNIDADES
“O FH 540 6x4 é um sucesso 

de vendas, pois oferece tudo que o 
transportador precisa: alta disponi-
bilidade, tecnologia de ponta e baixo 
consumo de combustível. Temos 
orgulho de colocar no mercado um 
veículo tão robusto e que atende 

tão bem as necessidades dos nos-
sos clientes. No ano 

passado, a linha FH alcançou mais de 1 milhão de unidades 
comercializadas no mundo, sendo 130 mil só na América La-

tina”, afirma com orgulho o presidente do Grupo Volvo 
Latin America, Wilson Lirmann.

Segundo o executivo, o Volvo FH é re-
sultado de uma história de avanços e 

inovações que, coincidentemente, com-
pletou 25 anos no ano passa-
do. “É um ícone das estradas, 

desde que chegou ao Brasil em 
1994. O modelo trouxe a motoriza-
ção eletrônica ao mercado latino-

-americano, junto com uma cabi-
ne avançada, ergonomicamente 
projetada e projetada sob o con-

ceito de segurança, entre outras inúme-
ras inovações tecnológicas de ponta. 

Pela primeira vez na história, a Volvo 
coloca um extrapesado da marca – o 
FH 540 6XT – no topo do ranking do 
mercado brasileiro, entre todas 
as categorias de peso

O Caminhão do Ano
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1996 – foi distinguido com o cobiçado título de “Caminhão 
do Ano”. No caso da Volvo, é a primeira vez que a 
montadora recebe esse troféu, em reconhe-
cimento às 4.114 unidades licenciadas do 

transportador precisa: alta disponi-
bilidade, tecnologia de ponta e baixo 

tão bem as necessidades dos nos-
sos clientes. No ano 

tina”, afirma com orgulho o presidente do Grupo Volvo 
Latin America, Wilson Lirmann.

Segundo o executivo, o Volvo FH é re
sultado de uma história de avanços e 

inovações que, coincidentemente, com

desde que chegou ao Brasil em 
1994. O modelo trouxe a motoriza
ção eletrônica ao mercado latino

-americano, junto com uma cabi

projetada e projetada sob o con
ceito de segurança, entre outras inúme

ras inovações tecnológicas de ponta.

Volvo FH 
540 6x4: 

o caminhão 
mais vendido 
no Brasil em 

2018



45Frota&Ciaabril de 2019 | 

UTILITÁRIOS DE CARGA
 MERCADO BRASILEIRO DE UTILITÁRIOS DE CARGA
 RANKING POR CATEGORIA DE PESO  LICENCIAMENTOS PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

 ORDEM  MARCA  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO
1 FURGONETA DE CARGA  14.610  18.864 44,83% 41,93% 38,47% -8,24%
2 FURGÃO DE CARGA  3.989  12.756 30,32% 11,45% 26,02% 127,26%
3 CAMIONETA DE CARGA  9.058  10.458 24,85% 26,00% 21,33% -17,95%

                   TOTAL  27.657  42.078 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank

 FURGONETA DE CARGA (VEÍCULOS COM CARROCERIA DE FÁBRICA E CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 1.000 KG)
 RANKING POR MARCA  LICENCIAMENTOS PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

 ORDEM  MARCA  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO
1 FIAT  11.382  13.642 19,86% 77,91% 72,32% -7,17%
2 PEUGEOT  1.093  2.123 94,24% 7,48% 11,25% 50,43%
3 CITROEN  121  1.464 1109,92% 0,83% 7,76% 837,07%
4 RENAULT  1.250  1.265 1,20% 8,56% 6,71% -21,62%
5 EFFA  156  205 31,41% 1,07% 1,09% 1,78%
6 VOLKSWAGEN  9  60 566,67% 0,06% 0,32% 416,33%
7 MERCEDES-BENZ  438  50 -88,58% 3,00% 0,27% -91,16%
8 TOYOTA  23  31 34,78% 0,16% 0,16% 4,39%
9 HAFEI  34  10 -70,59% 0,23% 0,05% -77,22%
10 SHINERAY  36  8 -77,78% 0,25% 0,04% -82,79%
11 NÃO IDENTIFICADOS  18  5 -72,22% 0,12% 0,03% -78,49%
12 CHANA/CHANGAN  8  1 -87,50% 0,05% 0,01% -90,32%
13 JAC  42  -   0,00% 0,29% 0,00% 0,00%

                   TOTAL  14.610  18.864 29,12% 100,00% 100,00% 0,00%

 RANKING POR MARCA, MODELO E VERSÃO - TOP 10  LICENCIAMENTOS 2018 
 ORDEM MARCA MODELO  VOLUME MKT SHARE

1 FIAT FIORINO FURGÃO  13.542 71,79%
2 RENAULT KANGOO  1.265 6,71%
3 PEUGEOT PARTNER  1.263 6,70%
4 CITROEN JUMPY FURGÃO         1.171 9,18%
5 PEUGEOT EXPERT BUSINESS     860 4,56%
6 CITROEN BERLINGO  293 1,55%
7 EFFA K0Z                       173 0,92%
8 FIAT UNO FURGÃO  88 0,47%
9 VOLKSWAGEN KOMBI                          60 0,32%

10 MERCEDES-BENZ VITO FURGÃO  50 0,39%
 Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank 

 FURGÃO DE CARGA (VEÍCULOS COM CARROCERIA DE FÁBRICA E CAPAC. DE CARGA ENTRE 1.000 E 4.000 KG)
 RANKING POR MARCA  LICENCIAMENTOS PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

 ORDEM MARCA  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO
1 MERCEDES-BENZ  2.561  3.819 49,12% 42,38% 29,94% -29,36%
2 RENAULT  2.475  3.659 47,84% 40,96% 28,68% -29,96%
3 FIAT  775  2.754 255,35% 12,82% 21,59% 68,35%
4 IVECO  110  2.436 2114,55% 1,82% 19,10% 949,11%
5 PEUGEOT  18  51 183,33% 0,30% 0,40% 34,23%
6 CITROEN  104  35 -66,35% 1,72% 0,27% -84,06%
7 JINBEI  -    2 0,00% 0,00% 0,02% 0,00%
8 FORD  -    -   0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

                   TOTAL  6.043  12.756 111,09% 100,00% 100,00% 0,00%

 RANKING POR MARCA, MODELO E VERSÃO - TOP 7  LICENCIAMENTOS 2018
 ORDEM MARCA MODELO  VOLUME MKT SHARE

1 MERCEDES-BENZ SPRINTER FURGÃO 3819 29,94%
2 FIAT DUCATO CARGO 2754 21,59%
3 RENAULT MASTER FURGÃO 3659 28,68%
4 IVECO DAILY FURGÃO 2436 19,10%
5 PEUGEOT BOXER 51 0,40%
6 CITROEN JUMPER FURGÃO 35 0,27%
7 JINBEI TOPIC 2 0,02%
 Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank

RANKING FROTA & CIA 2019 – MERCADO DE VEÍCULOS COMERCIAIS
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 CAMIONETA DE CARGA (VEÍCULOS NA VERSÃO CHASSI CABINE, COM CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 3,5T)
 RANKING POR MARCA  LICENCIAMENTOS PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
 ORDEM  MARCA  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO

1 HYUNDAI  4.041  4.311 6,68% 43,21% 41,22% -4,61%
2 KIA MOTORS  1.650  2.481 50,36% 17,65% 23,72% 34,45%
3 VOLKSWAGEN  -    1.312 0,00% 0,00% 12,55% -
4 MERCEDES-BENZ  840  974 15,95% 8,98% 9,31% 3,68%
5 RENAULT  823  541 -34,26% 8,80% 5,17% -41,22%
6 IVECO  1.898  371 -80,45% 20,30% 3,55% -82,52%
7 FIAT  -    264 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8 JAC MOTORS  1  161 16000,00% 0,01% 0,00% 0,00%
9 FOTON AUMARK  98  34 -65,31% 1,05% 0,00% 0,00%
10 OUTROS  -    9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

                   TOTAL  9.351  10.458 11,84% 100,00% 100,00% 0,00%

 RANKING POR MARCA, MODELO E VERSÃO - TOP 8  LICENCIAMENTOS 2018 
 ORDEM MARCA MODELO  VOLUME MKT SHARE
1 HYUNDAI HR                4310 41,21%
2 KIA MOTORS K2500  2481 23,72%
3 VOLKSWAGEN DELIVERY EXPRESS 1312 12,55%
4 MERCEDES-BENZ SPRINTER CHASSI 974 9,31%
5 RENAULT MASTER CHASSI CABINE      541 5,17%
6 IVECO DAILY CHASSI CABINE 371 3,55%
7 FIAT DUCATO CHASSI   264 2,52%
8 JAC V260                    160 1,53%
8 FOTON AUMARK 3.5    28 0,27%
8 JBC SY 1040 9 0,09%
 Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank 

CAMINHÕES (ACIMA DE 3,5T DE PBT)
 MERCADO BRASILEIRO DE CAMINHÕES (ACIMA DE 3,5T DE PBT)
 RANKING POR CATEGORIA DE PESO  LICENCIAMENTOS PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
 CATEGORIA  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO
 PESADOS   18.551  34.763 87,39% 35,63% 45,74% 28,38%
 SEMIPESADOS   13.855  17.996 29,89% 26,61% 23,68% -11,01%
 LEVES   11.639  11.541 -0,84% 22,35% 15,19% -32,07%
 MÉDIOS   4.372  7.541 72,48% 8,40% 9,92% 18,17%
 SEMILEVES   3.652  4.160 13,91% 7,01% 5,47% -21,96%
 TOTAL  52.069  76.001 45,96% 100,00% 100,00% 0,00%
Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank

 MERCADO BRASILEIRO DE CAMINHÕES (ACIMA DE 3,5T DE PBT)
 RANKING POR FABRICANTE  LICENCIAMENTOS PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
 ORDEM FABRICANTE  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO

 1 MERCEDES-BENZ  15.128  21.871 44,57% 29,05% 28,78% -0,95%
 2 MAN / VOLKSWAGEN  14.084  20.241 43,72% 27,05% 26,63% -1,54%
 3 VOLVO  6.083  10.639 74,90% 11,68% 14,00% 19,82%
 4 FORD CAMINHÕES  7.804  9.306 52,98% 11,68% 12,24% 4,81%
 5 SCANIA  5.749  8.642 50,32% 11,04% 11,37% 2,99%
 7 IVECO  1.951  2.799 43,46% 3,75% 3,68% -1,71%
 8 DAF  1.048  2.344 123,66% 2,01% 3,08% 53,23%
 9 HYUNDAI  12  70 483,33% 0,02% 0,09% 299,65%

 10 AGRALE  111  51 -54,05% 0,21% 0,07% -68,52%
 14 FOTON AUMARK  32  9 -71,88% 0,06% 0,01% -80,73%
 15 JBC  -    9 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
 16 INTERNATIONAL  34  8 -76,47% 0,07% 0,01% -83,88%
 18 SINOTRUK  13  4 -69,23% 0,00% 0,00% 0,00%
 19 KENWORTH  -    2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 20 JMC  20  6 0,00% 0,04% 0,01% -79,45%

                   TOTAL  52.069  76.001 45,96% 100,00% 100,00% 0,00%



47Frota&Ciaabril de 2019 | 

RANKING FROTA & CIA 2019 – MERCADO DE VEÍCULOS COMERCIAIS
 CAMINHÕES SEMILEVES (PBT SUPERIOR A 3,5T E INFERIOR A 6T)
 RANKING POR MARCA  LICENCIAMENTOS PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
 ORDEM MARCA  2.017  2.018 VARJAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO

 1 MERCEDES-BENZ   1.837  1.919 4,46% 50,33% 46,13% -8,34%
 2 FORD CAMINHÕES   974  1.043 7,08% 26,68% 25,07% -6,04%
 3 MAN /VOLKSWAGEN   561  842 50,09% 15,37% 20,24% 31,69%
 4 IVECO   260  356 36,92% 7,12% 8,56% 20,14%

                   TOTAL  3.650  4.160 13,97% 100,00% 100,00% 0,00%

 RANKING POR MARCA, MODELO E VERSÃO - TOP 10  LICENCIAMENTOS 2018 
 ORDEM  MARCA  MODELO  VOLUME MKT SHARE

 1 MERCEDES-BENZ SPRINTER 415   1548 37,21%
 2 FORD F350 1043 25,07%
 3 VOLKSWAGEN DELIVERY 6.160 695 16,71%
 4 MERCEDES-BENZ SPRINTER 515      371 8,92%
 5 IVECO DAILY 55C17 215 5,17%
 6 IVECO DAILY 40S14CS           128 3,08%
 7 VOLKSWAGEN DELIVERY 5.150 126 3,03%
 8 VOLKSWAGEN DELIVERY 4.150 21 0,50%
 9 IVECO DAILY 45S17 12 0,29%
 10 IVECO DAILY 50C17 1 0,02%

 Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank

 CAMINHÕES LEVES (PBT SUPERIOR A 6T E INFERIOR A 10T)
 RANKING POR MARCA  LICENCIAMENTOS PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
 ORDEM  MARCA  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO

 1  MAN / VOLKSWAGEN   4.762  4.151 -12,83% 40,91% 35,97% -12,09%
 2  MERCEDES-BENZ   3.640  3.997 9,81% 31,27% 34,63% 10,74%
 3  FORD   2.875  3.044 5,88% 24,70% 26,38% 6,78%
 4  IVECO   256  238 -7,03% 2,20% 2,06% -6,24%
 5  AGRALE   62  22 -64,52% 0,53% 0,19% -64,21%
 6  FOTON    32  9 -71,88% 0,27% 0,08% -71,64%
 8  HYUNDAI   12  70 483,33% 0,10% 0,61% 488,29%
 9  JMC    -    1 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
 10  JBC   -    9 0,00% 0,00% 0,08% 0,00%

                    TOTAL  11.639  11.541 -0,84% 100,00% 100,00% 0,00%

 RANKING POR MARCA, MODELO E VERSÃO - TOP 10  LICENCIAMENTOS 2018 

 ORDEM MARCA MODELO  VOLUME MKT SHARE

 1 VOLKSWAGEN DELIVERY 9.170  2.030 17,59%

 2 MERCEDES-BENZ ACCELO 815              1.825 15,81%

 3 FORD CARGO 816S   1.696 14,70%

 4 MERCEDES-BENZ ACCELO 1316  1.025 8,88%

 5 VOLKSWAGEN DELIVERY 8.160   999 8,66%

 6 MERCEDES-BENZ ACCELO 1016             982 8,51%

 7 VOLKSWAGEN DELIVERY 10.160      917 7,95%

 8 FORD F4000  795 6,89%

 9 FORD  F 4000 4X4  551 4,77%

 10 IVECO DAILY 70C17  238 2,06%

 Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank

 CAMINHÕES MÉDIOS (PBT SUPERIOR A 10T E INFERIOR A 15T)
 RANKING POR MARCA  LICENCIAMENTOS PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
 ORDEM  MARCA  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO

 1  MAN /VOLKSWAGEN   1.967  4.678 137,82% 44,99% 62,03% 37,88%
 2  FORD CAMINHÕES   1.448  1.737 19,96% 33,12% 23,03% -30,45%
 3  MERCEDES-BENZ   887  1.094 23,34% 20,29% 14,51% -28,49%
 4  AGRALE   44  25 -43,18% 1,01% 0,33% -67,06%
 5  IVECO   26  7 -76,92% 0,59% 0,08% -86,62%

                    TOTAL  4.372  7.541 72,48% 100,00% 100,00% 0,00%
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 RANKING POR MARCA, MODELO E VERSÃO - TOP 10  LICENCIAMENTOS 2018 
 ORDEM  MARCA MODELO  VOLUME MKT SHARE

 1 VOLKSWAGEN DELIVERY 11.180  2.579 39,59%
 2 FORD CARGO 1119                1.257 19,29%
 3 MERCEDES-BENZ ATEGO 1419              515 7,90%
 4 MERCEDES-BENZ ACCELO 1316             493 7,57%
 5 FORD CARGO 1419 S              474 7,28%
 6 VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13.190  420 6,45%
 7 VOLKSWAGEN DELIVERY 13.160  327 5,02%
 8 VOLKSWAGEN WORKER 13.190            176 2,70%
 9 VOLKSWAGEN DELIVERY 13.180   110 1,69%
 10 MERCEDES-BENZ LA 1418                 71 1,09%

 Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank

 CAMINHÕES SEMIPESADOS (PBT IGUAL OU SUPERIOR A 15T E CMT IGUAL OU INFERIOR A 45T (RÍGIDO)/PBTC INFERIOR A 40T(TRACTOR))
 RANKING POR MARCA  LICENCIAMENTOS PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

 ORDEM  MARCA  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO
 1  MAN / VOLKSWAGEN   4.813  6.805 41,39% 34,74% 37,81% 8,85%
 2  MERCEDES-BENZ   3.856  4.906 27,23% 27,83% 27,26% -2,05%
 3  FORD CAMINHÕES   2.364  3.305 39,81% 17,06% 18,37% 7,64%
 4  VOLVO   1.159  1.503 29,68% 8,37% 8,35% -0,16%
 5  IVECO   775  853 10,06% 5,59% 4,74% -15,26%
 6  SCANIA   851  611 -28,20% 6,14% 3,40% -44,72%
 7  INTERNATIONAL   32  7 -78,13% 0,23% 0,04% -83,16%

 8  AGRALE   5  3 -40,00% 0,04% 0,02% -53,81%
                     TOTAL  13.855  17.996 29,89% 100,00% 100,00% 0,00%

 RANKING POR MARCA, MODELO E VERSÃO - TOP 10  LICENCIAMENTOS 2018 
 ORDEM  MARCA  MODELO  VOLUME MKT SHARE

 1 VOLKSWAGEN CONSTELLATION 24.280 6X2  2.917 15,33%
 2 MERCEDES-BENZ ATEGO 2426              1.626 8,55%
 3 MERCEDES-BENZ ATEGO 1719              1.297 6,82%
 4 VOLKSWAGEN WORKER 15.190          902 4,74%
 5 MERCEDES-BENZ ATEGO 3030  872 4,58%
 6 VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17.230  768 4,04%
 7 VOLVO VM 270 6X2R              663 3,49%
 8 MERCEDES-BENZ ATEGO 2430              635 3,34%
 9 FORD CARGO 1723 BL             589 3,10%

 10 FORD CARGO 2431 L              588 3,09%
 Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank

 CAMINHÕES PESADOS (PBT SUPERIOR A 40T E PBTC IGUAL OU SUPERIOR A 45T)
 CLASSIFICAÇÃO POR MARCA  LICENCIAMENTOS PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

 ORDEM  MARCA  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO
 1  MERCEDES-BENZ   4.908  9.955 102,83% 26,46% 28,64% 8,24%
 2  VOLVO   4.924  9.136 85,54% 26,54% 26,28% -0,99%
 3  SCANIA   4.898  8.031 63,96% 26,40% 23,10% -12,50%
 4  MAN/VOLKSWAGEN   1.981  3.765 90,06% 10,68% 10,83% 1,42%
 5  DAF   1.048  2.344 123,66% 5,65% 6,74% 19,36%
 6  IVECO   634  1.346 112,30% 3,42% 3,87% 13,29%
 7  FORD   143  177 23,78% 0,77% 0,51% -33,95%
 8  SINOTRUK   13  4 -69,23% 0,07% 0,01% -83,58%
 9  NÃO IDENTIFICADOS   -    4 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
 10  INTERNATIONAL   2  1 -50,00% 0,01% 0,00% -73,32%

                     TOTAL  18.551  34.763 87,39% 100,00% 100,00% 0,00%

 RANKING POR MARCA, MODELO E VERSÃO - TOP 10  LICENCIAMENTOS 2018 
 ORDEM  MARCA MODELO  VOLUME MKT SHARE

 1 VOLVO FH 540 6X4T  4.114 11,83%
 2 SCANIA R 440 A6X2              2.886 8,30%
 3 VOLVO FH 460 6X2T              2.594 7,46%
 4 MERCEDES-BENZ ACTROS 2651 S 6X4         2.228 6,41%
 5 MERCEDES-BENZ ACTROS 2546 LS           1.293 3,72%
 6 SCANIA R 440 B4X2              1.208 3,47%
 7 DAF XF105 FTT 510             1.000 2,88%
 8 MERCEDES-BENZ AXOR 3344 6X4            958 2,76%
 9 DAF XF105 FTS 460             956 2,75%

 10 MERCEDES-BENZ ACTROS 2646 S 6X4         924 2,66%
 Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank
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1 VOLVO FH 540 6X4T 4114 5,41%

2 VOLKSWAGEN CONSTELLATION 24.280 6X2 2917 3,84%

3 SCANIA R 440 A6X2             2886 3,80%

4 VOLVO FH 460 6X2T             2594 3,41%

5 VOLKSWAGEN DELIVERY 11.180 2579 3,39%

6 MERCEDES-BENZ ACTROS 2651 S 6X4        2228 2,93%

7 VOLKSWAGEN DELIVERY 9.170 2030 2,67%

8 MERCEDES-BENZ ACCELO 815             1825 2,40%

9 FORD CARGO 816S  1696 2,23%

10 MERCEDES-BENZ ATEGO 2426             1626 2,14%

11 MERCEDES-BENZ SPRINTER 415   1548 2,04%

12 MERCEDES-BENZ ATEGO 1719             1297 1,71%

13 MERCEDES-BENZ ACTROS 2546 LS          1293 1,70%

14 FORD CARGO 1119               1257 1,65%

15 SCANIA R 440 B4X2             1208 1,59%

16 FORD F350 1043 1,37%

17 MERCEDES-BENZ ACCELO 1316 1025 1,35%

18 DAF XF105 FTT 510            1000 1,32%

19 VOLKSWAGEN DELIVERY 8.160  999 1,31%

20 MERCEDES-BENZ ACCELO 1016            982 1,29%

21 MERCEDES-BENZ AXOR 3344 6X4           958 1,26%

22 DAF XF105 FTS 460            956 1,26%

23 MERCEDES-BENZ ACTROS 2646 S 6X4        924 1,22%

24 VOLKSWAGEN DELIVERY 10.160     917 1,21%

25 MERCEDES-BENZ AXOR 2544 LS           913 1,20%

26 VOLKSWAGEN WORKER 15.190         902 1,19%

27 MERCEDES-BENZ ATEGO 3030 872 1,15%

28 SCANIA R 480 A6X4             836 1,10%

29 VOLKSWAGEN CONSTELLATION 25.420 6X2             820 1,08%

30 FORD F4000 795 1,05%

31 VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17.230 768 1,01%

32 MAN TGX 28.440 6X2 T          748 0,98%

33 VOLKSWAGEN CONSTELLATION 19.360 4X2             727 0,96%

34 MAN TGX 29.480 6X4 T          715 0,94%

35 VOLKSWAGEN DELIVERY 6.160 695 0,91%

36 VOLVO VM 270 6X2R             663 0,87%

37 MERCEDES-BENZ ATEGO 2430             635 0,84%

38 MERCEDES-BENZ AXOR 2041 LS           593 0,78%

39 FORD CARGO 1723 BL            589 0,77%

40 FORD CARGO 2431 L             588 0,77%

40 IVECO STRALIS 600S44T         588 0,77%

41 FORD CARGO 2429 L             563 0,74%

42 MERCEDES-BENZ ATEGO 2730 6X4 557 0,73%

43 FORD F 4000 4X4 551 0,72%

44 SCANIA R 510 A6X4              520 0,68%

45 MERCEDES-BENZ ATEGO 1419             515 0,68%

46 VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17.190 512 0,67%

47 MERCEDES-BENZ ATRON 1635 498 0,66%

48 MERCEDES-BENZ ACCELO 1316            493 0,65%

49 FORD CARGO 1419 S             474 0,62%

50 VOLKSWAGEN CONSTELLATION 26.280 474 0,62%

51 SCANIA P 310 B8X2 462 0,61%

52 VOLVO VM 330 8X2R             453 0,60%

ORDEM  MARCA  MODELO LICENCIA-
MENTOS 

PART. DE 
MERCADO

CAMINHÃO DO ANO - TOP 100

ORDEM  MARCA  MODELO LICENCIA-
MENTOS 

PART. DE 
MERCADO

53 VOLKSWAGEN CONSTELLATION 30.330 8X2             449 0,59%

54 FORD CARGO 2629 6X4 M         437 0,57%

54 IVECO STRALIS 800S48TZ        437 0,57%

54 VOLVO FH 500 6X2T             437 0,57%

55 VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13.190 420 0,55%

56 MERCEDES-BENZ AXOR 2536 S            392 0,52%

57 VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17.280 4X2      378 0,50%

58 MERCEDES-BENZ SPRINTER 515      371 0,49%

59 SCANIA P 360 A6X2 NA        363 0,48%

60 FORD CARGO 3031 8X2 L         358 0,47%

61 MERCEDES-BENZ AXOR 2036 S            355 0,47%

62 MERCEDES-BENZ AXOR 3131 6X4          344 0,45%

63 SCANIA R 450 A6X2NA            340 0,45%

64 VOLKSWAGEN DELIVERY 13.160 327 0,43%

65 VOLVO FH 500 6X4T  300 0,39%

66 VOLVO FM 540 6X4T             299 0,39%

67 VOLKSWAGEN CONSTELLATION 31.330 6X4             297 0,39%

68 FORD CARGO 1719 S             289 0,38%

69 MERCEDES-BENZ ATEGO 1726 4X4         288 0,38%

70 SCANIA R 440 A4X2             271 0,36%

71 VOLKSWAGEN CONSTELLATION 31.280 6X4             258 0,34%

72 MERCEDES-BENZ AXOR 1933 LS           248 0,33%

73 IVECO DAILY 70C17 238 0,31%

74 MERCEDES-BENZ AXOR 2644 S 6X4          235 0,31%

75 VOLKSWAGEN WORKER 17.190        233 0,31%

76 SCANIA G 440 A6X4 CS          229 0,30%

77 VOLVO FH 460 6X4T  221 0,29%

78 VOLVO FH 460 4X2T             219 0,29%

79 IVECO DAILY 55C17 215 0,28%

80 VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17.260 4X2 4P          214 0,28%

81 IVECO TECTOR 240E30SID        209 0,27%

82 VOLKSWAGEN DELIVERY 9.160 201 0,26%

83 SCANIA P 360 A4X2             197 0,26%

84 DAF CF85 FTS 410             186 0,24%

85 VOLKSWAGEN WORKER 17.230 4X2          177 0,23%

86 VOLKSWAGEN WORKER 13.190           176 0,23%

87 FORD CARGO 2423 BL            163 0,21%

88 MERCEDES-BENZ 915C                   160 0,21%

89 VOLVO FH 460 8X2T             154 0,20%

90 MERCEDES-BENZ ATRON 2729 K 6X4       151 0,20%

91 VOLKSWAGEN CONSTELLATION 24.330 6X2 VTR         150 0,20%

92 MERCEDES-BENZ ATEGO 1729             149 0,20%

93 VOLKSWAGEN CONSTELLATION 19.330 4X2             148 0,19%

93 VOLVO VM 330 6X4R             148 0,19%

94 VOLVO VM 330 4X2T             143 0,19%

95 VOLVO VM 270 6X4R             135 0,18%

96 IVECO TECTOR 260E30ID         134 0,18%

96 MERCEDES-BENZ AXOR 4144 K 6X4          134 0,18%

97 SCANIA R 400 A4X2             132 0,17%

98 FORD CARGO 1519 S             129 0,17%

99 IVECO DAILY 40S14CS           128 0,17%

100 SCANIA R 440 A 8X2 4            127 0,17%

 Fonte: Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank 
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RANKING FROTA & CIA 2019 – MERCADO DE VEÍCULOS COMERCIAIS

UTILITÁRIOS DE PASSAGEIROS
 MINIBUS
 RANKING POR MARCA  LICENCIAMENTOS PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

 ORDEM MARCA  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO
 1 MERCEDES-BENZ  2.926  3.824 30,69% 40,71% 55,01% 35,13%
 2 RENAULT  2.899  2.894 -0,17% 40,33% 41,63% 3,22%
 3 IVECO  94  203 115,96% 1,31% 2,92% 123,29%
 5 JAC  -    19 0,00% 0,00% 0,27% 0,00%
 6 FIAT  1.113  11 -99,01% 15,48% 0,16% -98,98%
 7 JINBEI  9  1 -88,89% 0,13% 0,01% -88,51%
 8 PEUGEOT  69  -   0,00% 0,96% 0,00% 0,00%
 9 CITROEN  77  -   0,00% 1,07% 0,00% 0,00%

                    TOTAL  7.188  6.952 -3,28% 100,00% 100,00% 0,00%

 RANKING POR MARCA, MODELO E VERSÃO - TOP 6  LICENCIAMENTOS 2018 
 ORDEM MARCA MODELO  VOLUME MKT SHARE

1 MERCEDES-BENZ SPRINTER VAN  3.824 53,89%
2 RENAULT MASTER MINIBUS  2.894 40,78%
3 IVECO DAILY MINIBUS  203 2,86%
4 JAC T8                       19 0,27%
5 FIAT DUCATO MINIBUS                 11 0,16%
6 JINBEI VKN VAN                1 0,01%

 Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank 

CHASSIS PARA ÔNIBUS
 MERCADO BRASILEIRO DE CHASSIS PARA ÔNIBUS 
 RANKING POR TIPO DE SERVIÇO/APLICAÇÃO  LICENCIAMENTOS  PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 

 ORDEM  CATEGORIA  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO
 1  Urbano  4.973  5.851 17,66% 42,99% 38,80% -9,75%
 2  Microônibus  2.018  3.765 86,57% 17,44% 24,97% 43,11%
 3  Rodoviário  1.964  3.286 67,31% 16,98% 21,79% 28,34%
 4  Escolar  2.489  2.019 -18,88% 21,52% 13,39% -37,78%
 5  Não identfiicado  124  160 29,03% 1,07% 1,06% 0,00%

                     TOTAL  11.568  15.081 30,37% 100,00% 100,00% 100,00%
 Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank 

 RANKING POR FABRICANTE  LICENCIAMENTOS  PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 
 ORDEM CATEGORIA  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO

 1 Mercedes-Benz  6.007  7.458 24,16% 51,93% 49,45% -4,77%
 2 Volkswagen  2.177  3.417 56,96% 18,82% 22,66% 20,40%
 3 Agrale  1.451  1.844 27,08% 12,54% 12,23% -2,52%
 4 Iveco  1.064  1.014 -4,70% 9,20% 6,72% -26,90%
 5 Scania  522  760 45,59% 4,51% 5,04% 11,68%
 6 Volvo  341  430 26,10% 2,95% 2,85% -3,27%
 7 Não identificado  1  158 15700,00% 0,01% 1,05% 12019,51%

                     TOTAL  11.568  15.081 30,37% 100,00% 100,00% 100,00%
 Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank 

 CHASSIS PARA MICROÔNIBUS (INCLUINDO MICRO + MINIÔNIBUS) 
 RANKING POR FABRICANTE  LICENCIAMENTOS  PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 

 ORDEM  CATEGORIA  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO
 1  Agrale  996  1.431 43,67% 49,36% 38,01% -22,99%
 2  Volkswagen  544  1.089 100,18% 26,96% 28,92% 7,30%
 3  Mercedes-Benz  474  775 63,50% 23,49% 20,58% -12,36%
 4  Iveco  -    470 0,00% 0,00% 12,48% 0,00%

                      TOTAL  2.018  3.765 86,57% 100,00% 100,00% 100,00%
 Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank 
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RANKING FROTA & CIA 2019 – MERCADO DE VEÍCULOS COMERCIAIS

 CHASSIS PARA ÔNIBUS RODOVIÁRIO 

 RANKING POR FABRICANTE  LICENCIAMENTOS  PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 

 ORDEM  MARCA  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO

 1  Mercedes-Benz  1.037  1.805 74,06% 52,80% 54,93% 4,03%

 2  Scania  473  702 48,41% 24,08% 21,36% -11,29%

 3  Volkswagen  273  468 71,43% 13,90% 14,24% 2,46%

 4  Volvo  122  240 96,72% 6,21% 7,30% 17,58%

 5  Iveco   52  60 15,38% 2,65% 1,83% -31,04%

 6  Agrale  7  11 57,14% 0,36% 0,33% -6,08%

                      TOTAL  1.964  3.286 67,31% 100,00% 100,00% 100,00%

 Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank 

 CHASSIS PARA ÔNIBUS ESCOLAR 

 RANKING POR FABRICANTE  LICENCIAMENTOS  PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 

 ORDEM  MARCA  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO

 1  Volkswagen  405  1.018 151,36% 20,62% 30,98% 50,23%

 2  Agrale  369  385 4,34% 18,79% 11,72% -37,64%

 3  Iveco   849  374 -55,95% 43,23% 11,38% -73,67%

 4  Mercedes-Benz  866  242 -72,06% 44,09% 7,36% -83,30%

                      TOTAL  2.489  2.019 -18,88% 100,00% 100,00% 100,00%

 Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank 

CARROCERIAS PARA ÔNIBUS

 MERCADO BRASILEIRO DE CARROCERIAS PARA ÔNIBUS

 RANKING POR TIPO DE SERVIÇO/APLICAÇÃO  LICENCIAMENTOS  PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 

 ORDEM  CATEGORIA  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO

 1  Urbano  7.696  8.677 12,75% 64,73% 56,63% -12,51%

 2  Microônibus  2.202  3.338 51,59% 18,52% 21,79% 17,63%

 3  Rodoviário  1.992  3.307 66,01% 16,75% 21,58% 28,83%

                     TOTAL  11.890  15.322 28,86% 100,00% 100,00% 0,00%

 Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank

 CHASSIS PARA ÔNIBUS URBANO ( INCLUINDO ESCOLAR) 

 RANKING POR FABRICANTE  LICENCIAMENTOS  PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 

 ORDEM  CATEGORIA  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO

 1  Mercedes-Benz  3.630  4.636 27,71% 72,99% 79,23% 8,55%

 2  Volkswagen  955  842 -11,83% 19,20% 14,39% -25,06%

 3  Volvo  219  190 -13,24% 4,40% 3,25% -26,26%

 4  Iveco   97  110 13,40% 1,95% 1,88% -3,62%

 5  Scania  49  58 18,37% 0,99% 0,99% 0,61%

 6  Agrale  21  12 -42,86% 0,42% 0,21% -51,43%

 7  Byd  1  3 200,00% 0,02% 0,05% 154,98%

                     TOTAL  4.973  5.851 17,66% 100,00% 100,00% 100,00%

 Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank 
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RANKING FROTA & CIA 2019 – MERCADO DE VEÍCULOS COMERCIAIS

 MERCADO BRASILEIRO DE CARROCERIAS PARA ÔNIBUS
 RANKING POR FABRICANTE  LICENCIAMENTOS  PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 

 ORDEM CATEGORIA  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO
 1 Marcopolo  3.530  5.609 58,90% 29,69% 36,61% 23,30%
 2 Induscar Caio  3.844  3.626 -5,67% 32,33% 23,67% -26,80%
 3 Volare  1.471  1.922 30,66% 12,37% 12,54% 1,39%
 4 Mascarello  1.291  1.629 26,18% 10,86% 10,63% -2,08%
 5 Neobus  908  1.603 76,54% 7,64% 10,46% 37,00%
 6 Comil  554  688 24,19% 4,66% 4,49% -3,63%
 7 Italbus     49  153 212,24% 0,41% 1,00% 142,30%
 8 Busscar  -    52 0,00% 0,00% 0,34% 0,00%
 9 Irizar  30  25 -16,67% 0,25% 0,16% -35,33%

 10 AMD  67  8 -88,06% 0,56% 0,05% -90,73%
 11 Maxibus  -    4 0,00% 0,00% 0,03% 0,00%
 12 Ibrava  1  2 100,00% 0,01% 0,01% 55,20%
 13 Walkbus  -    1 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

                    TOTAL  11.890  15.322 28,86% 100,00% 100,00% 0,00%
 Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank

 CARROCERIAS PARA MICROÔNIBUS (INCLUINDO MICRO + MINIÔNIBUS)
 RANKING POR FABRICANTE  LICENCIAMENTOS  PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 

 ORDEM  CATEGORIA  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO
 1  Volare   985  1.382 40,30% 44,73% 41,40% -7,44%
 2  Mascarello                337  548 62,61% 15,30% 16,42% 7,27%
 3  Marcopolo                350  547 56,29% 15,89% 16,39% 3,10%
 4  Neobus                    182  521 186,26% 8,27% 15,61% 88,84%
 5  Induscar Caio  124  133 7,26% 5,63% 3,98% -29,24%
 6  Italbus  2  126 6200,00% 0,09% 3,77% 4055,96%
 7  Comil                78  74 -5,13% 3,54% 2,22% -37,42%
 8  Maxibus              -    4 0,00% 0,00% 0,12% 0,00%
 9  Ibrava                  1  2 100,00% 0,05% 0,06% 31,94%

 10  Walkbus    -    1 0,00% 0,00% 0,03% 0,00%
                     TOTAL  2.202  3.338 51,59% 100,00% 100,00% 0,00%
 Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank

 CARROCERIAS PARA ÔNIBUS URBANO (INCLUINDO ESCOLAR)
 RANKING POR FABRICANTE  LICENCIAMENTOS  PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 

 ORDEM  CATEGORIA  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO
 1  Induscar Caio  3.700  3.481 -5,92% 48,08% 40,12% -16,56%
 2  Marcopolo                     1.662  2.467 48,44% 21,60% 28,43% 31,65%
 3  Neobus                 683  1.069 56,52% 8,87% 12,32% 38,82%
 4  Mascarello                     889  918 3,26% 11,55% 10,58% -8,41%
 5  Volare  486  540 11,11% 6,31% 6,22% -1,45%
 6  Comil                    185  174 -5,95% 2,40% 2,01% -16,58%
 7  Italbus       23  20 -13,04% 0,30% 0,23% -22,87%
 8  AMD  67  8 -88,06% 0,87% 0,09% -89,41%

                     TOTAL  7.696  8.677 12,75% 100,00% 100,00% 0,00%
 Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank

 CARROCERIAS PARA ÔNIBUS RODOVIÁRIO (INCLUINDO FRETAMENTO + INTERMUNICIPAL)
 RANKING POR FABRICANTE  LICENCIAMENTOS  PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 

 ORDEM  CATEGORIA  2.017  2.018 VARIAÇÃO  2.017  2.018 VARIAÇÃO
 1  Marcopolo                   1.518  2.595 70,95% 76,20% 78,47% 2,97%
 2   Comil                  291  440 51,20% 14,61% 13,31% -8,92%
 3   Mascarello                     65  163 150,77% 3,26% 4,93% 51,05%
 4  Busscar  -    52 0,00% 0,00% 1,57% 0,00%
 5  Irizar    30  25 -16,67% 1,51% 0,76% -49,80%
 6  Neobus               43  13 -69,77% 2,16% 0,39% -81,79%
 7  Induscar Caio  20  12 -40,00% 1,00% 0,36% -63,86%
 8  Italbus  24  7 -70,83% 1,20% 0,21% -82,43%

                      TOTAL  1.992  3.307 66,01% 100,00% 100,00% 0,00%
 Fonte:Renavam/Fenabrave    Compilação: Frota DataBank
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uma evolução ainda maior nos próximos anos
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Transporte coletivo
sob demanda

C
apital das inovações no transporte coletivo de passageiros, Goiânia sai mais uma 
vez na frente disponibilizando aos cidadãos locais, desde meados de fevereiro, 
um inusitado serviço de transporte coletivo por aplicativo, denominado Citybus 
2.0, para o qual usa uma frota de 14 miniônibus, cada um com capacidade para 

14 passageiros. A HP Transportes, operadora do Citybus 2.0 e que se aventurou neste 
ineditismo, contratou 30 motoristas para a empreitada e está atendendo, incialmente, 
onze bairros do chamado centro expandido da cidade. O serviço funciona assim: o 
passageiro baixa o aplicativo e aciona o serviço de transporte, acompanhando online o 
trajeto da van e o tempo exato que levará para chegar. Não existem paradas definidas para 
estas vans, então é sugerido ao passageiro um ponto específico para aguardar o veículo. 
Com ar-condicionado e poltronas confortáveis, os minônibus do Citybus 2.0 garantem uma 
viagem tranquila aos usuários, em menos tempo que um ônibus convencional e por um 
preço mais convidativo que o transporte individual por aplicativo, divulga a HP Transportes.

Ainda em fase experimental, o serviço mostra ser de grande valia para a população 
local e só conseguiu funcionar porque em Goiânia o contrato de concessão dos 
operadores de ônibus permite que estas empresas concessionárias executem serviços 
complementares ou diferenciados – como o oferecido pelo Citybus 2.0. Sendo assim, não 
concorre diretamente com o transporte público convencional, feito por ônibus municipais, 
cuja tarifa básica integrada atual é de R$ 4, e nem com o serviço opcional CityBus 1.0 
que, embora também seja um serviço de vans com ar condicionado, tem sete rotas fixas, 
horários, itinerários e pontos de paradas são previamente determinados. Que tal um 
Citybus 2.0 na sua cidade?

Sonia Crespo 
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RENOVAÇÃO DE PESO
Com o fretamento contínuo se recuperando e o de turismo 
crescendo, a Rimatur, sediada em Curitiba (PR), decidiu 
renovar parte de sua frota de 220 vans com a aquisição 
de 20 novas Sprinter 415 CDI 15+1, padrão executivo, da 
Mercedes-Benz. Agora a empresa disponibiliza 170 vans 
Sprinter na frota. “ A Sprinter entrou em nossa empresa 
em 2014. Experimentamos 10 unidades e a qualidade do 
veículo nos conquistou”, comenta Emerson Imbronizio, 
diretor comercial da Rimatur.

VIAGENS MAIS SEGURAS
O Grupo JCA é a primeira empresa de linha rodoviária a comprar um ônibus Scania K 360 4x2 com o sistema 

ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), avançada tecnologia de segurança para auxílio ao motorista, que  
já está sendo usado em todas as linhas da Viação Cometa. “O veículo foi montado pela Scania, em parceria com 
o departamento de engenharia do Grupo JCA, e ficou bem adequado a todos os tipos de operação das nossas 

empresas”, explica Fernando Guimarães, diretor da Viação Cometa.

O ELÉTRICO DO ANO
Apresentado ao público pela primeira vez 
durante a feira IAA de veículos comerciais 
em 2018, na Alemanha, o ônibus elétrico 
e-Citaro, da Daimler Buses, já conquistou 
mercados europeus e recebeu em 2019 

o prêmio Ônibus Urbano do Ano na 
Espanha, organizado pela Editora Editec, 
que contou com um júri formado por 46 

especialistas de empresas e associações 
do setor de transporte.

PONTO A PONTO
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O
s anos difíceis finalmente ficaram para trás, concor-
dam os fabricantes brasileiros de chassis de ônibus. 
Também em unanimidade, admitem que, a partir de 
agora, será necessário muito trabalho pela refazer 

aquele mercado pujante de outrora. De uma maneira geral, 
todos se mostram animados com as oportunidades comer-
ciais que despontam para os próximos anos, e em todos os 
segmentos – urbano, rodoviário, microônibus e escolar. O mo-
tivo desse otimismo tem como ponto de partida os resulta-
dos do setor em 2018, quando o mercado geral de chassis 
de ônibus fechou com 15.081 unidades licenciadas e avançou 
30,3% sobre o medíocre volume de 11.568 veículos de 2017. 
As versões urbanas foram as mais licenciadas, com 5.851 
unidades. A segunda posição em volume de licenciamentos 
coube aos microônibus, com 3.765 veículos, seguidos pelas 
versões rodoviárias, que totalizaram 3.286 emplacamentos e 
pelos chassis escolares, com 2.019 licenciamentos. Em par-
ticipação, o destaque foi o avanço dos chassis de microônibus 
no mercado, de 17,4% para 24,9%, durante o período.

SUCESSO 
Além do avanço nas vendas de microônibus, Walter Barbo-

sa, diretor de Vendas e Marketing Ônibus da Mercedes-Benz do 
Brasil, também aponta os bons resultados comerciais em 2018 
dos segmentos rodoviário e de fretamento. A marca licenciou 
um total de 7.458 chassis no ano passado, volume 24,1% 
superior ao de 2017. O share sofreu uma pequena variação 
negativa no período, de 51,9% para 49,4%. Particularmente 
as vendas de microônibus, diz Barbosa, registraram o maior 
crescimento em volumes ao longo de 2018 por conta de licita-
ções diversas e em função da nova legislação, que determina o 

uso de elevador de acesso ao veículo e alavancou pe-
didos dos segmentos urbano, 

de turismo e de fretamento.  “Também temos de considerar a 
configuração do sistema de transporte nas principais cidades 
do país, que vem mudando naturalmente em função da queda de 
passageiros e gerando novas demandas de produtos.  Em de-
terminados horários de fluxo reduzido, existe uma tendência de 
substituir as versões em operação de chassis de 17 toneladas 
por modelos entre 12,5 metros e 13,5 metros”, relata.

No segmento rodoviário, o mercado apresentou  resulta-
dos que superaram as expectativas iniciais e a Mercedes-Benz 
respondeu por 55% das vendas do setor. “O novo sistema de 
concessão de linhas rodoviárias obriga os operadores a renova-
rem 2 mil carros por ano e esse processo começou fortemente 
em 2018”, avalia. “Na Mercedes-Benz, foi um ano em que in-
vestimos muito em novas tecnologias voltadas para resultados 
na operação”, destaca. 

Já o mercado de ônibus urbanos teve um crescimento me-
nor em relação aos demais segmentos, mas o aumento de 17% 
no volume total de licenciamentos é um índice positivo e deve 

Os fabricantes de 
chassis de ônibus 

comemoram a 
recuperação 

das vendas e as 
oportunidade que 

se abrem nos 
próximos anos
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ser considerado, avalia, lembrando que 2018 foi 
um ano eleitoral e, historicamente, representa 
um período de baixa comercialização para as 
versões urbanas. “Além disso, o segundo se-
mestre apresenta uma redução natural nas 
vendas desses chassis”, acrescenta. No 
entanto, mesmo enfrentando dificuldades 
tarifárias em todo o cenário urbano nacional, 
os operadores de transporte coletivo urbano 
continuaram a fazer as renovações necessárias 
e transformou o segmento de chassis urba-
nos, por mais um ano, no mais bem sucedido 
do mercado, diz Barbosa.

EVOLUÇÕES 
A mesma oferta de soluções tecnológicas 

que passou a ser um apelo incondicional na venda de caminhões 
também chegou ao universo dos ônibus, mas aqui esta carteira 
de serviços e facilidades operacionais demorará um pouco mais 
para se consolidar, adianta Silvio Munhoz, diretor comercial 
Scania no Brasil. “Ao constituírem seu negócio, os empresá-
rios de ônibus, tanto urbanos como rodoviários,  investiram 
em robustas oficinas que até hoje se mantém como alicerce do 
negócio”, explica. Por essa razão, o executivo acredita que nes-
te universo ainda não haja maturidade bastante para associar 
a oferta de uma solução de transporte a um possível ganho. 

“Atualmente são poucas as empresas que procuram estas 
soluções, mas acredito que isso tende a mudar depois destes 
anos de crise”, avalia. Munhoz acredita que a carestia econô-
mica, que provocou um achatamento nas empresas do setor, 
induzirá os operadores a buscarem ferramentas de auxílio para 
recuperar a lucratividade do negocio. “Preservar a disponibi-
lidade da frota será um dos diferenciais das empresas e os 
empresários já estão percebendo isso”, detecta. Em 2018, no 
ranking geral de fabricantes, a Scania ocupou a quinta posição, 
com 760 chassis licenciados, 45,5% a mais que as 522 ver-
sões emplacadas em 2017. Desse volume total, estima 
Munhoz, 78% dos veículos saíram de fábrica com 
algum pacote de manutenção. 

No segmento de urbanos, o ano de 
2018 deixou a desejar para a Scania, que 
encerrou o período com 58 chassis licen-
ciados, nove unidades a mais que o to-
tal de emplacamentos de 2017. Foram  
chassis K 250 4X2 e K 210 6X2 de 15 
metros,  que atenderam sistemas das 
cidades paulistas de São Paulo e Soroca-
ba, e ao estado de Santa Catarina. “Nos-
sas projeções iniciais eram bem melhores 
que esse resultado. Infelizmente não temos 
clientes operadores que também sejam con-
cessionários da marca”, alfineta.  

Munhoz se mostra muito animado este 
ano com as demandas que se avizinham no 

segmento de chassis rodoviários, pela necessidade 
de renovações das frotas. “O nicho rodoviário 

deverá crescer em volume e em participação”, 
aposta, levando em conta os resultados que a 
montadora registrou no primeiro bimestre de 
2019, “melhor que o de 2018 e maior que o 
alcançado pelo mercado”. Além disso, em al-
guns trechos, o preço das passagens rodovi-

árias passou a ser muito mais competitivo que  
o custo de bilhetes aéreos, diz. 

Sorte semelhante  não terá em 2019 o 
segmento de urbanos, que ainda vive um perí-
odo difícil de achatamento de tarifas, acredita 
Munhoz. “A situação do mercado de chassis 
urbanos não é das melhores e continua depen-
dendo de decisões das prefeituras municipais 

sobre subsídios, que se arrastam e terminam por congelar as 
intenções de compra dos operadores. Neste mercado continu-
amos andando de lado”, lamenta Munhoz. Nem a grande licita-
ção da cidade de São Paulo incrementará esse mercado, acre-
dita. “Acredito que este mercado continuará como era”, diz. 
Por outro lado, comemora as possibilidades emergentes em 
Curitiba, onde a  Scania acaba de entregar seis novos ônibus 
biarticulados. “Estamos otimistas porque começamos o ano 
com esta grande conquista da marca, embora saibamos que 
ampliar o horizonte será um trabalho de formiguinha”, avalia. 

ESTABILIDADE 
Para Fabiano Todeschini, presidente da Volvo Buses Latin 

America, a participação da marca nos resultados de 2018 foi 
bastante satisfatória. A montadora licenciou 430 chassis, 26% 
a mais que o resultado de 2017, e preservou seu percentual de 
participação no mercado. “Não temos a pretensão de crescer 
em posições a troco de barganhas. Temos clareza em afirmar 
que não iremos queimar preço para isso”, adverte. Todeschini 
diz que as vendas de chassis urbanos sofrem interferência da 

flutuação de tarifas e costuma causar muitas surpresas. 
“Nosso foco é realizar a comercialização preservan-

do a rentabilidade do negócio”, completa, lem-
brando a máxima da fabricante Volvo no Bra-

sil. Para 2019, Todeschini está com boas 
previsões e já tem previstos 80 licencia-
mentos de chassis urbanos.

A recente entrada de dois fortes 
concorrentes, Scania e Mercedes-Benz, 
no mercado curitibano de ônibus urbanos, 

dominado até então pela Volvo, não assom-
bra o executivo. “Não podemos segurar a 

concorrência, isso é um fato. Os articulados 
da Mercedes-Benz já circulavam pela cidade e a 
Scania acaba de entregar seis biarticulados aos 
sistema de transporte local. São veículos com 
motor frontal, que não vou questionar, 
mas sabemos que são 

Sílvio Munhoz, da Scania: a 
mesma oferta de soluções 

tecnológicas para caminhões 
também chegou ao universo 

dos ônibus

Fabiano Todeschini, da Volvo 
Buses: nosso foco é realizar a 
comercialização preservando 
a rentabilidade do negócio
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contraindicados por uma questão de preservação da 
saúde do motorista, que fica ao lado do calor e do 
alto ruído”, comenta.  Defensora de recursos de 
segurança, a  Volvo tem 80% dos negócios da 
capital paranaense. Só este ano, lembra, a re-
novação da frota será de 150 veículos, sendo 
40% em versões pesadas. “Temos uma his-
tórica parceria de desenvolvimento de produto 
com a cidade”, destaca. 

Para este ano, a montadora quer garantir 
sua fatia na licitação da cidade de São Paulo, que 
renovará 15 mil ônibus, 9 mil deles pesados. 
No entanto, Todeschini sabe que não será um 
negócio imediato e talvez só se concretize 
no final do ano ou em 2020. “A Volvo acharia 
interessante que as licitações do Brasil  se-
guissem o modelo de Bogotá, na Colômbia, que licita tanto a 
aquisição de ônibus quanto a operação do sistema. Isso gera 
uma grande competitividade”, acredita. 

O executivo respira aliviado quando o assunto são as versões 
rodoviárias, as quais, segundo afirma, dão maior estabilidade aos 
negócios porque não dependem de decisões de governos e tem 
inadimplência muito baixa. “Este ano de 2019 nos manteremos 
muito próximos das versões rodoviárias. Várias empresas estão 
fazendo renovação de frota. Além disso, há uma migração de 
volta de passageiros para o modal rodoviário, já que em alguns 
trechos o custo da passagem aérea ficou inviável”, lembra. “Te-
mos que ganhar volume e vamos olhar para este segmento com 
muito carinho, prospectando inclusive as demandas de varejo e 
disponibilizando nossas versões para Double Decker”, antecipa. 

MICROS EM ALTA 
De acordo com a tabela oficial da Fenabrave, a Iveco en-

cerrou o ano de 2018 na quarta posição do ranking geral de 
licenciamentos de chassis de ônibus, totalizando 1.014 unida-

des licenciadas,  volume 4,7% inferior ao resultado 
de 2017. O share da marca também encolheu no 

período, de 9,2% para 6,7%. Gustavo Serizawa, 
gerente de marketing da Iveco Bus, questiona 
a formatação dos dados da tabela da Fena-
brave e enfatiza que, no ano passado, a mar-
ca conseguiu bom desempenho nas versões 
Daily miniônibus, entre 3,5 e 5 toneladas. 

“Neste nicho, o mercado cresceu 50% e a Ive-
co avançou 70%”, destaca. De fato, no nicho de 

mini e microônibus, a tabela da Fenabrave mostra 
que a marca conseguiu licenciar 470 unidades 
no período. A mesma performance em licencia-
mentos não foi alcançada pela montadora nem 
segmento de urbanos, onde a Iveco emplacou 
apenas 13 chassis a mais que no ano anterior, 

e tampouco no nicho de rodoviários, cujo resultado obteve oito 
licenciamentos a mais que em 2017 e registrou perda de um 
terço do share conquistado até 2017. No segmento de Ônibus 
Escolares a retração foi ainda maior: foram 374 licenciamen-
tos no período, 55% menos que os 849 chassis licenciados em 
2017, segundo aponta a tabela da Fenabrave.  Serizawa explica 
que em 2018 a Iveco concentrou esforços nas vendas exter-
nas e fortaleceu ligações com países sul-americanos como Chile, 
Uruguai e Paraguai e Peru: “Para nós as exportações configuram 
um mercado estratégico”, ressalta. No entanto, o executivo re-
conhece a retomada comercial no Brasil e a diz que a Iveco não 
poupará esforços para se manter próxima aos clientes, usando 
como bandeira comercial o pilar da acessibilidade. “Desde que 
a versão Daily Elevità foi lançada, em 2016, já comercializamos 
1,2 mil veículos com esse sistema de içamento do passageiro 
ou do condutor”, revela, acreditando que  esse volumes poderão 
crescer em 2019: “O mercado geral de chassis de ônibus deverá 
chegar a dois dígitos”, estima, apontando como carros-chefe de 
novas demandas  os segmentos rodoviário e de fretamento. 

Também Ricardo Alouche (foto), vice-pre-
sidente de vendas da Volkswagen Caminhões 
e Ônibus, vê o mercado de chassis de ônibus 
com olhar bastante positivo, principalmente 
quanto ao avanço comercial da marca:  “Se 
compararmos nossas vendas do primeiro 
trimestre deste ano com as realizadas no 
mesmo período de 2018 estamos crescendo 
257%, com destaque para os micro-ônibus e 
nos urbanos. Entre estes períodos cotixados, 

nossa participação de mercado dobrou, de 
15,8% para 30%, fortemente alavancado pelo 
Programa Caminho da escola e por negócios 
engatilhados que nos levam a crer que sus-
tentaremos os negócios até o final do ano”, 
prevê. A montadora foi a segunda colocada 
no ranking geral de licenciamentos de ônibus 
em 2018, com 3.417 chassis emplacados ou 
60% a mais que o resultado de 2017, e avan-
çou 4 pontos percentuais em participação.

Olhar positivo

Gustavo Serizawa, da Iveco: 
para nós, as exportações 

configuram hoje um 
mercado estratégico
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MERCEDES-BENZ ÔNIBUS

F
inalmente o mercado reagiu em 
2018 e a Mercedes-Benz, mais uma 
vez, se manteve líder absoluta nas 
vendas de chassis de ônibus no pe-

ríodo. Walter Barbosa, diretor de Vendas 
e Marketing Ônibus da Mercedes-Benz do 
Brasil, diz que nada é melhor do que man-
ter a liderança de vendas por meio da sa-
tisfação do cliente. No período, a marca 
respondeu pela metade dos pouco mais de 
15 mil chassis comercializados no mercado 
brasileiro, ou 7.458 unidades, e foi vence-
dora em três categorias do Prêmio Lotus: 
Marca do Ano em Chassi para Ônibus, Marca do Ano em Ôni-
bus Urbano e Marca do Ano em Ônibus Rodoviário. A hegemo-
nia da Mercedes-Benz continua em 2019: só no acumulado do 
primeiro bimestre foram emplacadas 1.481 chassis da marca, 
volume quase 50% superior às 1.007 unidades do mesmo perí-
odo de 2018, o que representa  cerca de 50% de participação 
de mercado no segmento acima de 8 toneladas de PBT.

Ao longo do ano passado, o chassi OF 1721 Mercedes-
-Benz foi o ônibus mais vendido do Brasil, com 2.875 unidades 
emplacadas, volume 38% superior às 2.079 unidades comer-
cializadas em 2017.”“Este é o best-seller do mercado brasi-
leiro. Só o OF 1721 respondeu por cerca de 20% de todo o 
volume de ônibus comercializado no país em 2018 e contribui 
sensivelmente para a nossa participação de cerca de 80% nas 
vendas de ônibus urbanos”, destaca o executivo. As demandas 
vieram de capitais do Sul, Sudeste e Nordeste, mas também 
do esperado aquecimento do segmento de fretamento.

METAS
A  Mercedes-Benz inicia o ano de 2019 com foco total na 

redução de custos operacionais para clientes de ônibus. Nesse 
sentido, está intensificando as ações de demonstração, utilizan-
do uma frota de 21 ônibus da fábrica exclusivamente para apre-
sentar as tecnologias que asseguram redução no consumo de 

diesel e nos custos de manutenção. O resultado de um 
dos primeiros testes com um 

cliente, avaliando distâncias médias entre 
500 e 1 mil quilômetros, apontou econo-
mia de 5% em combustível. “Essa economia 
pode variar entre 2% e 8%”, explica. 

Na Mercedes-Benz, o uso de dados dos 
operadores de ônibus também funciona como 
ferramenta para melhorar seus resultados, 
mas ainda não tem a mesma abrangência do 
segmento de caminhões. “70% das empre-
sas de transporte rodoviário de passageiros 
são grandes frotistas com know how de ma-
nutenção. Hoje a Mercedes-Benz tem con-
tratos de manutenção vendidos para prefei-

turas, em sistemas de transporte urbano. Quando a operação de 
ônibus fica similar à do caminhão é mais fácil comercializar os re-
cursos do Fleetboard”, explica. Para Barbosa, as vendas de chas-
sis de ônibus continuarão evoluindo em 2019. “Estamos prevendo 
um saldo no mercado de 14.400 para 16 mil unidades,  resultado 
que deverá ser impulsionado pelos segmentos urbano e escolar. 
No segmento urbano, o processo de renovação das  versões arti-
culadas tende a ser mais lento, diz o executivo, mas a Mercedes 
Benz já tem algumas vendas engatilhadas destes produtos: “Para 
São Paulo a previsão é entregar 350 chassis articulados, além de 
mais 600 versões Padron”, antecipa. “Em Curitiba entregamos 
recentemente sete chassis articulados e oito superarticulados.  
Também entregaremos à capital paranaense ao longo deste ano 
114 ônibus nas versões OF 1721, OF 1519, OF 1721 com sus-
pensão pneumática  e um O500 M Padron”, detalha. A retomada 
da marca no mercado curitibano é considerado um marco para a 
Mercedes-Benz. “Devemos isso ao trabalho de nossa equipe, que 
está muito dedicada. Desenvolvemos um Superarticulado especial 
para a cidade, com 21 metros”, conta. 

Também com foco em redução de custos operacionais para 
os clientes, a Mercedes-Benz projeta um crescimento de apro-
ximadamente 20% no número de planos de manutenção para 
ônibus em 2019, em relação aos mais de 700 planos comer-
cializados no ano passado. Além do atendimento a frotistas, a 
Empresa criou uma equipe específica para vendas a clientes do 
varejo, como, por exemplo, empresas com até 5 ônibus. 

Em 2018,  o  chassi OF 
1721 Mercedes-Benz 

foi novamente o ônibus 
mais vendido do Brasil, 

com 2.875 unidades 
emplacadas, volume 
38% superior ao do 

ano anterior

Liderança preservada
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MARCOPOLO E VOLARE 

C
om dois importantes Prêmios Lotus entregues à 
Marcopolo em mãos – Marca do Ano em Carroce-
rias para Ônibus e Marca do Ano para Ônibus Ro-
doviário, Rodrigo Pikussa, diretor de Negócios Ôni-

bus da encarroçadora, reconhece que a conquista laureia 
toda a estratégia comercial adotada pela fabricante no 
ano passado, para desviar dos efeitos da crise econômi-
ca. Líder no mercado geral de carrocerias, a Marcopolo 
cresceu em todos os segmentos onde atua – urbanos, 
rodoviários e micro-ônibus – e fechou 2018 com 5.609 
carrocerias licenciadas, resultado que amplia em 58,9% o 
volume alcançado pela marca no ano anterior. Melhor que 
isso foi o aumento de sete pontos percentuais conquista-
do no share de mercado, que saltou de 29,6% para 36,6% 
no período. Particularmente no segmento de carrocerias 
rodoviárias, onde a participação da marca subiu dois pon-
tos percentuais, 76,2% para 78,4%, a fabricante encer-
rou 2018 com 2.595 veículos licenciados,  volume 70,9% 
superior às 1.518 unidades emplacadas no ano anterior. 
A Volare, por sua vez, recebeu o Prêmio de Marca do Ano 
em Microônibus, Com 1.382 carrocerias emplacadas em 
2018, 405 a mais que o volume alcançado em 2017. 

Pikussa reconhece o bom desempenho do segmento 
de micro-ônibus no período.  “O mercado teve um impacto 
grande com as demandas do Programa Caminho da Es-
cola, tanto da  Secretaria de Educação de Minas Gerais 
quanto de outros estados que compraram. O segmento 
de micro-ônibus vem se especializando nesse segmento 
escolar e ainda tem uma participação importante no ni-
cho de fretamento que, ao contrário do que se supunha, 

cresceu no período de crise, alavancado por algumas 
empresas que reduziram seu 

quadro de funcionários e adotaram ônibus menores para 
o transporte dos funcionários. Nosso desempenho comer-
cial é  consequência da atuação de três marcas do grupo, 
onde temos produtos: a Volare, a Neobus e a Marcopolo, 
cada unidade com sua vocação. 

Em 2018, a Marcopolo contratou cerca de 2 mil co-
laboradores no país e atualmente trabalha com 60% da 
capacidade produtiva. “Óbvio que quando falamos em au-
tomação estamos procurando alcançar melhorias no pro-
cesso produtivo e na eficiência. Sendo mais competitivos, 
poderemos disputar mais mercados dentro e fora do país. 
Hoje nosso mix produtivo é de 50% para o mercado do-
méstico e 50% para exportações”, lembra.

Dois anos atrás a Marcopolo fez um redirecionamen-
to em sua área internacional, dividindo-a em três estru-
turas: Américas, África e Oriente Médio, e Ásia. A rees-
truturação serviu para decentralizar a produção local e 
prospectar novas oportunidades mundo afora. “Na Ásia, 
por exemplo,  temos uma fábrica na China, três fábricas 
na Austrália e as fábricas em parceria com o Tata, na 
Índia. Todas essas fábricas tem potencial de exportação 
e todas estão focadas em índices de desenvolvimento de 
novos mercados”, diz. 

Em 2019, a Marcopolo prossegue com sua investida 
comercial. “Já temos algumas sinalizações importantes de 
clientes,  bem melhores que no mesmo período de 2018. 
Isso nos faz ter um sentimento mais otimista quanto à 
compensação de resultados para este ano.  Eu diria que 
todos os segmentos, rodoviário, urbano e intermunicipal,  
têm manifestado interesse de compra”, adianta Pikussa.  
“O urbano tem mais espaço  e potencial para crescimen-
to. Ainda que venha perdendo passageiros, as frotas es-
tão envelhecendo e este período da crise acentuou ainda 
mais esse problema. Já o segmento de transporte por 
fretamento deverá acompanhar o  crescimento econômico 
e tem bastante espaço para crescimento. O segmento 
rodoviário prossegue com o ritmo de renovações naturais 
para as linhas de longa distância, e que também tende a 
buscar melhores lucros”, prevê. 

Sinergia comercial adotada pelas marcas 
Marcopolo, Volare e Neobus, pertencentes ao 

Grupo Marcopolo, ampliaram as oportunidades 
no mercado interno e no exterior

Com o mundo nas mãos
P O R   S O N I A   C R E S P O 

64 Frota&Cia | abril de 2019



65Frota&Ciaabril de 2019 | 65Frota&Ciaabril de 2019 |

MARCOPOLO E VOLARE 

“Sendo mais competitivos, poderemos disputar 
mais mercados dentro e fora do país”
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INDUSCAR CAIO

A
s novas tecnologias embarcadas nos chassis, dis-
ponibilizando uma série de ferramentas que ampliam 
tanto a eficiência operacional quanto a segurança 
dos ônibus,  aumentaram as exigências dos clientes 

quanto às carrocerias. “Para nós isso é muito bom. O com-
prador está mais criterioso e quer mais vantagens no nosso 
produto”, diz Maurício Cunha, diretor comercial da Induscar 
Caio.  O executivo adianta que a encarroçadora acompanha 
estes avanços e está desenvolvendo novos recursos nos ve-
ículos que em breve beneficiarão os passageiros, mas não 
dá detalhes, por enquanto. Cunha percebe que, nos últimos 
anos, o canal de comunicação entre o pós-vendas da marca 
e os clientes se tornou mais robusto, graças à intensa tro-
ca de informações entre as partes. “Hoje dispomos de uma 
equipe comercial tecnicamente especializada no produto, 
que também conhece bem as necessidades de cada clien-
te”, relata, avaliando que esta conexão hoje funciona como 
uma simbiose, ou seja, ambas as partes se abastecem si-
multaneamente com informações pertinentes.

 O mercado de carrocerias para ônibus urbanos não cres-
ceu em 2018 conforme o esperado pelos fabricantes do setor, 
mas pelo menos movimentou o parque fabril com volumes de 
licenciamentos  12,7% superiores aos registrados em 2017. 
Neste segmento, a Induscar Caio conseguiu o melhor resulta-
do comercial no período, com 3.481 carrocerias emplacadas, 
o que representou algo em torno de 40% do volume total de 
licenciamentos em 2018.  No entanto, sentiu o efeito voraz 

do avanço das marcas concorrentes Marcopolo e Neobus, 
pertencentes ao mesmo grupo, e 

acabou perdendo oito 
pontos percentuais de 
share no segmento. O 
diretor da encarroça-
dora, Maurício Cunha, diz 
que em 2018 a Induscar des-
tinou algo em torno de 15% 
de sua produção  para demandas internacionais do Chile, Ni-
géria e Angola. Por dezoito anos consecutivos, o modelo mais 
comercializado da marca continua sendo o Apache Vip, diz. 
“Responde por 60% de toda produção”, estima Cunha.

Neste início de 2019  a Induscar comemora uma con-
quista esperada por mais de 10 anos: o retorno da marca à 
cidade de Curitiba. “Nos últimos cinco anos a capital para-
naense não estava comprando nada e, no início do ano, con-
seguimos fechar a negociação dos seis primeiros chassis 
biarticulados Scania, que já circulam pelos corredores da 
cidade. Operadores e usuários estão muito satisfeitos. Para 
nós este é um marco comercial, de muita importância”, diz. 
Além das seis versões biarticuladas, a Induscar Caio tam-
bém encarroçará 120 ônibus vendidos recentemente ao 
município pelas montadoras Volvo e Mercedes-Benz, 56 de-
les na versão Padron, com motorização dianteira, que serão 
entregues ao sistema até o mês de abril.

Mesmo esperançoso quanto ao crescimento do merca-
do para 2019, Maurício Cunha adverte que, se o ambiente 
político estivesse menos nebuloso, os patamares de produ-
ção de ônibus já estariam melhores. “Há muitas incógnitas 
na condução do novo governo e isso gera um viés de dúvida 
nos empresários, que se acautelam na hora de comprar. 
Esperamos que isso melhore”, diz. Por enquanto, de promis-
sor, a Induscar aguarda maior clareza nas definições sobre a 
licitação do transporte coletivo de São Paulo. “Ainda não te-
mos como quantificar as possíveis demandas mas acredita-
mos que o fluxo de compras da capital paulista comece ainda 
no segundo semestre de 2019”, prevê, mesmo conhecendo 
a fundo os problemas inerentes dos sistemas urbanos de 
transporte coletivo no Brasil e dos operadores desse setor, 
que mal conseguem reajustar as tarifas de transporte.  

Mais um ano líder no segmento de 
carrocerias de ônibus urbanos, a 
Induscar Caio reforça o canal de 
comunicação com os clientes para avaliar 
suas necessidades, além de  acompanhar 
tecnologicamente a evolução dos chassis

O cliente está mais próximo
P O R   S O N I A   C R E S P O 

dora, Maurício Cunha, diz 
que em 2018 a Induscar des-
tinou algo em torno de 15% 

66 Frota&Cia | abril de 2019



67Frota&Ciaabril de 2019 | 

INDUSCAR CAIO

“ O comprador está mais criterioso e quer mais 
vantagens no nosso produto. Para nós isso é muito bom”
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AGRALE

A
ntes de começar a con-
versa com FROTA & Cia, 
Edson Martins, diretor 
comercial da Agrale, 

agradece pelo fato de, até este 
ano, carregar consigo 17 prê-
mios Lótus, seja como marca 
ou como chassi do ano. “É uma 
deferência e um grande orgulho 
para nós”, ressalta. Este ano, 
a empresa gaúcha foi nomeada 
Marca do Ano em Chassi para 
Microônibus e Martins explica 
por que: “Vivemos uma retomada comercial no mercado 
de chassis leves”, diz. A fabricante licenciou 1.431 chas-
sis de microônibus no período, um saldo de 43% sobre 
o volume de 996 chassis emplacados em 2017. “Se os 
negócios evoluírem nesse ritmo, poderemos voltar aos 
poucos aos bons patamares”, acrescenta, referindo-se 
aos pico comercial de 32.917 chassis, que marcou o ano 
de 2013. Este número recorde de produção encolheu 
35% em 2016 e encolheu para um terço em 2017. Para 
Martins, o mercado brasileiro de microônibus ainda tem 
enorme potencial e em algum momento voltará próximo 
aos patamares de 2013. 

Ao longo de 2018, o volume de licenciamentos da 
Agrale atendeu essencialmente as demandas de microôni-
bus para o transporte urbano e principalmente na região 
Sudeste. “Estes microônibus precisam ser renovados em 
média a cada sete anos e, em 2018, vivemos um período 
de represamento máximo nas renovações de várias frotas 
urbanas do país”, comenta. Tal retomada resultou numa 
forte concorrência entre os players do segmento e redu-
ziu a participação da Agrale no setor, que caiu 10 pon-
tos percentuais no período. As versões de microônibus 
da Agrale mais comercializadas no mercado doméstico no 
ano passado foram as de 6, 8 e 9 toneladas (em parceria 

com a Volare), além dos chassis de 10 toneladas. No 
segmento de Ônibus Escolares, a 

fabricante praticamente repro-
duziu seu desempenho de 2017 
no volume de licenciamentos, 
mas perdeu um terço do seu 
share na briga pelo mercado.

No nicho de chassis urba-
nos, onde a Agrale comercia-
liza sua versão de 17 tonela-
das,  o desempenho da marca 
deixou a desejar, com apenas 
12 unidades licenciadas, 9 a 
menos que os 21 emplacamen-
tos de 2017. Martins atribui 

tal desempenho medíocre para o 17 toneladas o fato 
de ser um chassi mais robusto que os concorrentes 
e, por isso mesmo, ter um preço acima da média do 
mercado. “Desenvolvemos este veículo para algumas 
aplicações específicas, mais severas, e isso encarece 
o produto final”, reitera. Para mercados externos, a 
montadora destinou 556 chassis ao longo de 2018. 
Martins conta que a marca trabalha no desenvolvimen-
to de novas tecnologias de combustível, como um novo  
chassi urbano de 17 toneladas a gás, que será testa-
do na cidade de Buenos Aires, na Argentina, a partir de 
abril deste ano. “Acreditamos que no futuro os veícu-
los usarão uma combinação de tecnologias, levando em 
conta as matrizes de produção desses combustíveis. 
Por isso também estamos trabalhando em ônibus elé-
tricos e a biodiesel”, complementa.

Martins aponta 2019 como o ano do start para a 
retomada comercial do setor, ainda que por enquanto 
mantenha projeções mais cautelosas. “A princípio pre-
vemos uma crescimento de 7%, mas situações poderão 
alterar para mais esse percentual”, arrisca. Uma das 
fontes dessas projeções de crescimento é a licitação da 
cidade de São Paulo, que poderá gerar demandas extras 
de microônibus, diz o executivo. Diz também que com 
uma economia mais estável, o setor de fretamento pre-
cisará de mais ônibus.  

Crescimento nas renovações de 
frotas urbanas da região Sudeste 

garantiram aumento de 43,6% 
nos licenciamentos de micro-
ônibus da Agrale em 2018 e o 

passaporte para a conquista do 
Prêmio Lótus de Marca do Ano 

em Chassi de Microônibus

De volta ao topo
P O R   S O N I A   C R E S P O 
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AGRALE

“Se os negócios evoluírem nesse ritmo, poderemos 
voltar, aos poucos, aos bons patamares de 2013”
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VAI E VEM
• Luis Carlos 
Moraes, diretor 
de comunicação 
e relações 
institucionais da 
Mercedes Benz do 
Brasil, foi eleito o 
novo presidente da Anfavea, em 
substituição a Antonio Megale, e 
assumirá a partir de 23 de abril.
 
• A Coopercarga, Cooperativa 
de transporte que completará 
30 anos de atuação em 2020, 
anunciou Felipe Sobrinho como 

novo gerente de 
Marketing da 
empresa. Até 
então, o executivo 
ocupava a mesma 
função na unidade 
de Itupeva, SP.
 

• A ZF comunicou 
a indicação de 
Carlos Delich como 
novo presidente 
para América do 
Sul, cuja posse 
deverá ocorrer em 
meados deste ano. O executivo 
irá substituir Wilson Bricio,que 
se aposentará após 17 anos de 
atuação na empresa. 

PANORAMA

NOVA DIRETORIA  
NA CNT

A nova diretoria da 
Confederação Nacional 
do Transporte (CNT) foi 
empossada em março 
e conduzirá a entidade 
pelos próximos quatro 

anos. O empresário 
mineiro Vander Costa 

assume a presidência no 
lugar de Clésio Andrade.

COMBILIFT: UMA DÉCADA DE BRASIL
A fabricante de empilhadeiras irlandesa comemora seus resultados de 

2018 com crescimento de 20% em nível global na produção de unidades de 
equipamentos em comparação a 2017 e, no Brasil, o aniversário de 10 anos 
de atividades, período em que registrou crescimento de 100% nos negócios.

• Elevada resistência 
contra a oxidação

• Alta proteção contra o desgaste
• Maior controle da viscosidade
• Limpeza do pistão 

e controle da fuligem
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5.

Novo Lubrax Top Turbo PRO.
Alcance o maior nível de desempenho nos negócios.

A linha Lubrax está mais completa.
Chegou Lubrax Top Turbo PRO, API CK-4, o maior nível de desempenho 
da categoria, que garante alta proteção para motores a diesel. 
O novo lubrificante é adequado aos mais modernos sistemas de controle 
de emissões, em atendimento aos requisitos do Proconve P7 (EURO 5)
e Proconve MAR 1 (TIER 3), além de ser compatível com as tecnologias anteriores.
Saiba mais em www.br.com.br/lubrax

SAC
Capitais e regiões metropolitanas: 4090 1337
Demais regiões: 0800 770 1337

Principais benefícios do produto:

JAMEF ABRE FILIAL EM CAMPINAS
Para dar continuidade ao seu plano de expansão pelo país, a Jamef Encomendas 

Urgentes inaugurou em fevereiro a nova filial em Campinas (SP), com estrutura de 20 
mil m² de pátio, 8 mil m² construídos, sendo 6.633 m² de área de galpão e 64 docas.

FOTON ABRE REVENDA 
A fabricante de caminhões Foton inaugurou em 

fevereiro uma nova concessionária da marca em São 
Paulo, com 3 mil m2, que atenderá a capital paulista 
e região do ABC. A revenda é uma unidade do Grupo 
LCM, de propriedade de Luiz Carlos Mendonça, e fica 
próxima ás avenidas Marginal Tietê e Salim Farah 
Maluf, na Zona Leste da cidade.
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PANORAMA

• Elevada resistência 
contra a oxidação

• Alta proteção contra o desgaste
• Maior controle da viscosidade
• Limpeza do pistão 

e controle da fuligem
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A linha Lubrax está mais completa.
Chegou Lubrax Top Turbo PRO, API CK-4, o maior nível de desempenho 
da categoria, que garante alta proteção para motores a diesel. 
O novo lubrificante é adequado aos mais modernos sistemas de controle 
de emissões, em atendimento aos requisitos do Proconve P7 (EURO 5)
e Proconve MAR 1 (TIER 3), além de ser compatível com as tecnologias anteriores.
Saiba mais em www.br.com.br/lubrax
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