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CAMPEÕES DE REVENDA
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se consagram como o caminhão e o utilitário 

mais valorizados do mercado brasileiro
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A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GANHA ESPAÇO NO TRANSPORTE 



A Scania acaba de vencer o Prêmio Maior Valor de Revenda da revista Frota&Cia, 
pela terceira vez, com o modelo semipesado P310 8x2. E é com muito orgulho que 
a geração antiga abre caminhos à nova geração que vem.

Só um autêntico Scania entrega sempre mais quando se trata de economia de 
combustível, disponibilidade, menor custo de manutenção e maior valor de revenda.

www.scania.com.brfacebook.com/ScaniaBrasil
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Semipesado
Scania
Transportando, pelo terceiro ano, mais uma
história de sucesso na boleia.

Três vezes campeão do Prêmio Maior Valor de Revenda.
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Foco no leitor

José Augusto Ferraz 
Diretor de Redação

E
ssa edição de Frota&Cia, que chega agora em 
suas mãos e na de milhares de outros leitores, 
reúne dois grandes temas que interessam dire-
tamente aos empresários e executivos envolvi-

dos com o transporte rodoviário, seja de cargas ou de 
passageiros. O primeiro revela os caminhões e utilitá-
rios mais valorizados do mercado brasileiro e reconheci-
dos com a Certificação Maior Valor de Revenda – Veículos 
Comerciais 2019 (MRV-VC19.

O indicador permite identificar os veículos 
que acusaram a menor depreciação de preços 
no período de três anos. Uma informação que 
possibilita identificar – com precisão - os cami-
nhões e utilitários que proporcionam o maior 
retorno do capital investido, por ocasião da 
revenda. O dado também ajuda a calcular o 
Custo Total de Propriedade (TCO - ou Total 
Cost of Ownership em inglês) do veícu-
lo, que mostra o gasto completo de um 
ativo ao longo de toda sua vida útil.

A segunda grande reportagem en-
volve outro assunto em voga, que ganha importância cada vez maior nos dias atuais, 
diante da alta e feroz competividade entre as empresas do setor, na disputa das 
cargas para transportar. Trata-se da “gestão de frota” ou, mais precisamente, das 
novas ferramentas colocadas à disposição de transportadores e até embarcadores 
de cargas para garantir o máximo de eficiência nas operações e, por extensão, o má-
ximo de lucratividade.

Depois de ouvir dezenas de fontes, de empresas que representam esses produ-
tos, a jornalista Sonia Crespo, Editora de Frota&Cia, revela as últimas novidades em 
softwares, hardwares e serviços que otimizam a gestão de frotas. Para os opera-
dores do transporte de passageiros, mostramos como os fornecedores de sistemas 
de bilhetagem vem ampliando seu portfólio de produtos, para atender ao aumento da 
demanda. O mesmo se dá com as empresas que oferecem serviços de rastreamento 
e telemetria e, também, com as startups e desenvolvedoras de soluções em informá-
tica, voltadas para o setor.

Esperamos que todo esse esforço contribua para melhorar ainda mais a performance 
das empresas dedicadas à atividade. Como Frota&Cia vem fazendo há mais de 25 anos, 
sem perder o foco nem o respeito com todos nossos leitores. 
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Frota&CiaÔnibus

Impulsionadas pelo mercado, empresas de bilhetagem eletrônica ampliam a oferta de produtos e serviços voltados para a melhoria da mobilidade urbana
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CAMINHÕES LEVES
 A boa estrela da Mercedes-Benz brilha  
ainda mais forte,com a dupla conquista  
do Selo MRV-VC 2019 pelo Accelo 1016

ENTREVISTA
O diretor técnico do Setcesp, Anírio Neto,  
fala do impacto das novas tecnologias  
no setor de transportes

GESTÃO DE FROTAS
Mercado de soluções tecnológicos para  
o transporte avança acelerado, para  
atender às novas demandas do setor

RASTREAMENTO
Recursos de telemetria e rastreamento 
assumem novas funções na gestão  
de frotas, por exigências do mercado

LANÇAMENTO
Volvo lança software de Aceleração  
Inteligente para toda linha F e antecipa  
as inovações da linha linha VM 2020

CAMINHÕES
Mercedes-Benz introduz a transmissão 
automatizada nos leves Accelo 1016 e  
1316 e agrada clientes como a Jamef

EDIÇÃO 204 / JUNHO 2019

RANKING
Quinta edição do Selo Maior Valor  
de Revenda aponta os caminhões e  
utilitários mais valorizados do mercado

FURGONETA DE CARGA
Depois de mostrar que é campeão  
de vendas, o Fiat Fiorino Furgão se revela 
campeão de revenda, pela terceira vez

FURGÃO DE CARGA
Pelo segundo ano seguido, a Renault  
Master se destaca como o furgão  
de maior valor de revenda do país

MINIBUS
A Sprinter Van, da Mercedes-Benz,  
é o único veículo que, desde 2015,  
leva o Selo de Maior Valor de Revenda

CAMIONETA DE CARGA
Depois de conquistar o Prêmio Lótus 2019,  
o Hyundai HR junta mais dois troféus  
do MVR a sua extensa coleção

CAMINHÕES SEMILEVES
Com 19,3% de depreciação, a  
Sprinter 415 reafirma sua boa fama na  
hora da revenda, pelo quarto ano seguido

CAMINHÕES MÉDIOS
O Mercedes-Benz Atego 1419 revela  
o DNA de seu antecessor, com a  
conquista do Selo MVR-VC 2019

CAMINHÕES SEMIPESADOS
Em seu último ano de vida, o P310 8x2,  
da Scania, se destaca em seu segmento  
e deixa um legado para seu sucessor

CAMINHÕES PESADOS
O Volvo FH 540 6x4 volta ao topo do  
pódio, ao reconquistar a mais cobiçada 
certificação do mercado de caminhões
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CAMINHÕES SEM MOTORISTAS
Três notícias recentes, envolvendo veículos autônomos, revelam  

o avanço das novas tecnologias no transporte de cargas.

JAC AVANÇA NO ELÉTRICO
O Grupo SHC, que representa 

a JAC Motors no Brasil, anunciou o 
lançamento do caminhão elétrico iET 
1200, para aplicação na distribuição 

urbana. Importado da China, o veículo 
virá equipado com um conjunto 

motriz com potência equivalente a 
177 cavalos e torque de 1.200 Nm 

(122,4 kgfm). A autonomia prometida 
é de cerca de 200 quilômetros e o 

tempo de recarga por volta de 17hs, 
em tomada de 220 volts ou 2 horas 
se for ligado na tensão de 380 V. O 

preço inicial sugerido será de R$ 260 
mil e as primeiras unidades devem 

desembarcar em agosto.

• A Daimler Trucks anunciou 
ter iniciado um projeto global, para 
colocar caminhões sem motoristas nas 
estradas, até a próxima década.

• O serviço de correios dos Estados 
Unidos (USPS) já está testando 
caminhões autônomos, para realizar 
entregas em três estados do país.

• Um caminhão 
elétrico 
autônomo, sem 
motorista, iniciou 
entregas diárias 
em uma rodovia 
na Suécia. 

CULPA DOS 
INTERMEDIÁRIOS

Durante audiência pública 
para debater o tabelamento 

de fretes, realizada na 
sede da ANTT em Brasília, 
o representante da CNI 

(Confederação Nacional da 
Indústria), Alberto Mendes, 

defendeu a redução dos 
intermediários, para diminuir 
os custos do transporte de 

cargas. “Temos que aproximar 
as duas pontas da cadeia, 

para possibilitar o ganho do 
caminhoneiro autônomo e 

reduzir o custo do embarcador. 
Ou resolvemos juntos esse 
problema ou vamos s afogar 
juntos”, disse Alberto. Nas 

contas da CNI, desde a criação 
do tabelamento do frete, as 
transportadoras tiveram um 

aumento de 28% nas receitas, 
enquanto os autônomos foram 
impactados com redução de 

demanda por serviços na  
casa dos 20%.
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LINHA AMPLIADA
Com base no conhecido conceito “menos 

você não quer, mais você não precisa”, a 
Volkswagen acrescentou dois modelos de 
entrada, para reforçar a linha de caminhões 
semipesados. Sâo os novos Constellation 
24.260 e 17.260 nas versões 4x2 e 6x2, 
que se destacam pelo custo menor de 
aquisição, segundo o fabricante, sem revelar 
valores. Ambos são equipados com o motor 
MAN D08 com tecnologia EGR, que oferece 
256 cv de potência, torque de 900 Nm 
e dispensa o uso de Arla 32, junto com a 
transmissão Eaton de seis velocidades.

CÓDIGO SOB ATAQUE
Às vésperas do fechamento dessa edição, o presidente Jair Bolsonaro entregou 

à Camara dos Deputados projeto de lei que propõe inúmeras mudanças no Código 
de Trânsito. Entre elas, o fim da exigência de exame toxicológico para motoristas 
profissionais (foto), a dispensa de clínicas autorizadas para emissão de atestado 
de saúde, a ampliação do prazo de validade da CNH, o limite máximo de pontos 
para perder a licença para dirigir, além do abrandamento das exigências para 

motociclistas e até o uso de cadeirinhas para o transporte de crianças. A proposta, 
é claro, foi criticada por entidades de segurança viária. E, ainda, depende do 

Congresso para sua aprovação.

DESCONTO NO 
SALÁRIO 

Uma decisão da 4ª Turma do 
TRT da 4ª Região (TRT-RS) 
sinalizou que um motorista 

empregado pode ter o 
salário descontado, em caso 
de multas de trânsito. De 
acordo com a juíza Aline 

Veiga Borges, o desconto 
não infringe nenhuma lei 

trabalhista. Os magistrados 
entenderam que multas por 
infração das leis de trânsito 

constituem penalidade 
de responsabilidade 

pessoal do empregado 
condutor. Dessa forma, não 
podendo ser imputadas à 

empregadora – no caso, uma 
transportadora. 

LOGÍSTICA EM FOCO
Com intuito de agilizar as obras de infraestrutura, 

deputados e senadores criaram no mês de maio a 
Frente Mista de Logística e Infraestrutura (Frenlogi). 
O foco da iniciativa visa estimular os programas 
de concessões de rodovias, ferrovias, portos, 
armazenagens, dutos e energia. Além disso, através da 
Frenlogi, será possível promover uma mediação entre o 
Parlamento e o Executivo no desenvolvimento de obras e 
o aprimoramento da legislação federal do setor. 





10 Frota&Cia | JUNHO DE 2019

COMPRA DE PESO
O G10, conglomerado de empresas de transportes com 

sede em Maringá (PR), protagonizou a maior compra de 
sua história, com a aquisição de um lote de 300 caminhões 
da Nova Geração Scania. O negócio, estimado em R$ 165 
milhões, incluiu os modelos R 450 6x2 e R 500 6x4, para 
uso em operações de longa distância, formando conjuntos 
com carretas sider, baú e tanque, entre outros, pela ordem, 
ou então com implementos rodotrens de 25 metros.

“A aquisição revela nosso otimismo para 2019”, 
comenta Claudio Adamuccio, diretor-presidente do G10, que 
projeta um crescimento do faturamento da ordem de 17%, 
com a abertura de 10 unidades de embarque do Grupo.

FENATRAN 2019
A 22ª edição da Fenatran, que acontece de 14 a 18 de outubro no São 

Paulo Expo, já projeta números bem superiores aos do ano retrasado. A Reed 
Exhibitions Alcantara Machado, organizadora da feira, acredita que o Salão 
Internacional do Transporte irá atrair cerca de 60 mil visitantes, 30% a mais 
que 2017. O total de expositores deve alcançar 450 marcas, incluindo as mais 
importantes montadoras de veículos comerciais, fabricantes de implementos 
rodoviários e fornecedores de peças e serviços para o mercado de transportes.

“A Fenatran concentra um público extremamente qualificado de tomadores 
de decisão. Por esse motivo esperamos a presença massiva de profissionais, 
ligados direta e indiretamente ao setor de transportes”, destaca Paulo Octávio 
Pereira de Almeida, vice-presidente da Reed Exhibitions Alcantara Machado.

MERCADO AQUECIDO
Uma pesquisa da JLL, provedora de 
serviços imobiliários corporativos, 
revelou que o setor de Transportes 
e Logística respondeu por 42% das 
locações de condomínios logísticos 

de alto padrão, no primeiro trimestre 
do ano; a maior parte para atender 

expansões dos negócios.

PASSAGEM DIRETA
O governo deu início ao projeto 

piloto do “Documento Eletrônico de 
Transporte (DT-e)”. A novidade pretende 

unificar cerca de 20 documentos, 
exigidos para o transporte de carga 

no país. E, ainda, diminuir o tempo 
de parada dos veículos nos postos 
de passagem, de fiscalização e de 

entrada nos portos. A tecnologia será 
testada em um prazo de até 90 dias em 

estradas do Espírito Santo. 

TRANSPORTE ON LINE
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QUEDA DE RENDIMENTO
O rendimento dos caminhoneiros 
autônomos registrou uma queda 
de 20%, após a paralisação de 
2018. Foi o que constatou o 

segundo estudo realizado pelos 
economistas Cristiano Aguiar de 

Oliveira e Rafael Mesquita Pereira, 
da Universidade Federal do Rio 
Grande. Com o tabelamento do 
frete, houve concentração de 

cargas nas transportadoras. Com 
isso, o produtor preferiu contratar 
as empresas estabelecidas, aos 
invés dos autônomos, por haver 
uma relação mais estável. De 

acordo com os autores do estudo, 
as transportadoras têm maior 

poder de barganha e conseguem 
impor o valor mínimo do frete para 

os produtores.

VISÃO DE FUTURO
A Scania anunciou que 

pretende investir R$ 1,4 bilhão na 
modernização da fábrica de São 

Bernardo do Campo (SP), no período 
de 2021 a 2024. A iniciativa, 

segundo o presidente da Scania Latin 
America, Christopher Podgorski, visa 
atender as novas tendências globais 

de transportes. “Estamos há 62 
anos no Brasil sempre acreditando 
na visão de longo prazo e potencial 
do país. Esse aporte reforça nossa 

jornada em direção ao transporte 
sustentável”, afirmou o executivo, ao 

lembrar que esses recursos vão se 
somar a outros R$ 2,6 bilhões que 
vem sendo investidos desde 2016, 

previstos até 2020.

FIM DO ADESIVO
A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) anunciou o fim da 

obrigatoriedade do adesivo de identificação para os veículos cadastrados no 
Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas (RNTRC). Segundo a 
Agência, como os veículos serão fiscalizados apenas por meio eletrônico, a 
exigência deixou de ter sentido.
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DEMANDA EM ALTA
Estudo feito pela área de Classificados do Mercado 

Livre, maior marketplace da América Latina e líder em 
comércio eletrônico no Brasil, revelou que a demanda por 
caminhões no Brasil aumentou 49% em 2018, comparado 
ao ano anterior. O segmento de caminhões já representa 
17% do total das visitas relacionadas a veículos no Brasil, 
o que mostra a importância do mercado brasileiro nessa 
categoria. Nos demais países da América Latina, esse 
número é de 3% do total de veículos listados.

GENUÍNAS EM PROMOÇÃO
A Volvo está reforçando suas ações para incentivar 

o uso de peças genuínas em veículos da marca. Para 
isso, de maio a agosto, proprietários, motoristas 
autônomos e gestores de frota poderão adquirir mais 
de 150 itens da marca com até 40% de desconto. 
Todas as peças compradas e instaladas pela Rede Volvo 
durante o período possuem 2 anos de garantia e podem 
ser encontradas no site www.volvopecas.com.br. Ou 
diretamente nas quase 100 concessionárias da marca.

MARRUÁ NA 
AUSTRÁLIA

O utilitário Marruá, 
da Agrale, servirá de 

plataforma para a 
produção do utilitário 

Bortana EV, um veículo 
4×4 elétrico que está 
sendo desenvolvido na 

Austrália, para atender ao 
setor de mineração. No 

lugar do motor Cummins 
diesel que equipa o Marruá 

AM 200, foi instalado um 
propulsor elétrico com 

potência equivalente a 184 
CV. O veículo será capaz 

de rodar até 150 km com 
uma carga.
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ELÉTRICO NA COLETA
O Rio de Janeiro recebe seu 

primeiro caminhão 100% elétrico 
que será responsável pela coleta, 

compactação e transporte de resíduos 
do Mercado Municipal da cidade (Cadeg). 

Fabricado pela BYD, o caminhão foi 
entregue em maio para a empresa Clean 
Ambiental que pretende, no longo prazo, 

substituir toda sua frota por veículos 
elétricos. O modelo BYD eT8A tem peso 

bruto total (PBT) de 21 toneladas na 
versão 4x2 e autonomia estimada de 

oito horas de operação por recarga 
(cerca de 200 quilômetros).

MOTIVOS PARA COMEMORAR
A Librelato anunciou que passa pela 

melhor fase de sua história ao celebrar meio 
século de atividades no Brasil. A despeito da 
forte e prolongada crise econômica, que gerou 
queda de até 70% nas vendas de caminhões e 
implementos entre 2015 e 2017, a empresa 
sentiu bem menos os impactos negativos da 
retração. Desde o início da década, a fabricante 
vem investindo em inovações tecnológicas, na 
modernização de suas plantas e na conquista de 
novos mercados de exportação.

DROGAS & VOLANTE
No momento em que o governo federal estuda acabar 

com a exigência do exame toxicológico para motorista 
profissionais, uma pesquisa acadêmica revelou uma outra 
realidade. O estudo, conduzido pela professora Vilma 
Leyton, da área de medicina legal da Universidade de São 
Paulo (USP), constatou que 7,8% dos caminhoneiros que 
rodam pelo Brasil fazem uso de algum tipo de droga. O 
levantamento, realizado entre 2009 e 2016, levou em conta 
as amostras de urina de 4.110 caminhoneiros abordados em 
blitz da Polícia Federal. Durante os oito anos da pesquisa, a 
cocaína esteve presente em 3,6% das análises, enquanto a 
anfetamina apareceu em 3,4% e a maconha em 1,6%.

LIÇÃO DE CASA
A Volkswagen Caminhões e Ônibus conseguiu reduzir em 
mais de 70% as emissões de C02 na planta industrial de 
Resende (RJ), de 2010 até os dias de hoje. A conquista 

é resultado dos recentes ciclos de investimento na 
modernização da fábrica, que estimularam a redução das 
emissões. Além disso, uma parcela expressiva também 
se deve à compra de energia originada em fontes limpas. 
Os recursos também foram aplicados no aumento dos 
resíduos reciclados, bem como no uso consciente da 

água e no melhor tratamento dos efluentes.
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VENDAS ON LINE I
As vendas de caminhões através da internet vêm 

acusando uma forte expansão. Pelo menos nas contas 
do Mercado Livre, plataforma especializada no comércio 
online. A busca por caminhões na área de classificados 
do portal acusou um crescimento de 49% em 2018. 
No Brasil, o segmento já representa 17% do total das 
buscas por veículos, em universo de 25 mil anúncios 
visualizados por mês dentre novos e usados.

VENDAS ON LINE II
Na busca por marcas, a Mercedes-Benz aparece 

em primeiro lugar na área de classificados do 
Mercado Livre. Em seguida vem a Scania, seguida da 

Volkswagen, Volvo e Ford. Na procura por modelos, 
no entanto, os mais visitados são, pela ordem: o VW 
Constellation 24.250, Mercedes-Benz 1620, Scania 

113, Ford F-4000 e Mercedes-Benz 1113. Todos, por 
coincidência, fora de linha.

CATÁLOGO ELETRÔNICO
A partir de agora, os compradores de peças TRP, linha multimarca 

da Paccar Parts, vinculada à DAF Caminhões, já podem consultar 
o catálogo eletrônico disponível no site da empresa no 
endereço: https://trp.eu/pt-BR . A página permite a 
busca por categoria, tipo de produto, por nome ou 

código do componente, além de trazer informações de 
dados técnicos e referência de um total de 56 linhas de 

produtos e mais de 5 mil itens variados.

NOVA TRANSMISSÃO
Os caminhões semipesados Atego 

2430 e 3030 8×2, da Mercedes-Benz, 
ganharam uma nova transmissão ZF 

Ecomid, manual de nove velocidades, junto 
com um conjunto de embreagem 395mm 
push-type. Segundo a ZF, a transmissão 

Ecomid tem menor peso em relação à 
versão anterior e sistema de engate servo-

assistido, que reduz o esforço de engate 
para o motorista em 30%.
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PENSANDO “FORA DA CAIXA”
A “Transformação Digital na Logística 4.0” foi tema 

de debates na reunião de maio do Comjovem SP, realizada 
dia 23, na sede do Setcesp, em São Paulo. A palestra foi 
apresentada por Cilineu Nunes (foto), engenheiro eletrônico 
pela Politécnica da USP e CEO da Upaya Desenvolvimento 
Corporativo, aceleradora de empresas e startups.

Em sua exposição, Cilineu lembrou as diversas fases da 
evolução humana e da revolução industrial, que culminaram 
na quarta e atual fase desse processo, caracterizada pelo 
uso cada vez mais intensivo da cibernética, da Inteligência 
artificial, da biotecnologia e da conectividade. Segundo ele, 
a humanidade está vivendo uma mudança de era e, não, 
uma era de mudanças.

“A disruptura com o antigo sistema de negócios vai 
obrigar as empresas a adotar novos modelos de negócio, 
investir na inovação tecnológica e promover a adoção 
exponencial, para promover o crescimento ultrarrápido das 
corporações”, comentou o especialista. Na sua visão, o 
cenário é desafiador para empresários e executivos, mas 
pode ser enfrentado por meio da inovação e a busca por 
informações atualizadas do momento atual. Acrescente-se a 
isso, o exercício de pensar “fora da caixa”, que estimula os 
debates e questionamentos do status quo. O investimento 
no aprendizado também inclui a prática de esportes, o 
estudo de línguas estrangeiras, a atenção à música e às 
artes, atividades que colaboram para ampliar os limites do 
corpo e as fronteiras do conhecimento.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES 
Entre os novos modelos de negócios, que vem ganhando 

destaque no mercado pela solução eficiente de problemas na 
prestação de serviços, Cilineu destaca o ramo das startups. 

“No setor de transportes, por exemplo, as startups podem 
ser utilizadas para garantir a qualidade das entregas. 
Da mesma forma que o desenvolvimento tecnológico 
pode colaborar no acompanhamento de rastreamento de 
mercadorias, garantindo a satisfação dos clientes que 
hoje integram uma sociedade cada vez mais exigente e 
instantânea” ressalta o engenheiro, convencido do papel das 
startups para resolver grandes problemas.

Não sem motivo, lembrou o palestrante, o Setcesp 
também quer ser protagonista dessa transformação 
digital, com forma de preparar as lideranças e empresas 
do TRC para o futuro. Para tanto, a entidade criou 
o Laboratório Setcesp de Inovação, voltado para 
desenvolvimento de inúmeras atividades em benefício do 
setor. A extensa lista inclui workshops, cursos 
e webinars, na área da educação e eventos 
e encontros que priorizam a informação. 
Além de experimentos como Design Thinking 
e Hackathons e conexões com startups com 
foco no transporte, entre outras ações. 

Os integrantes da reunião ainda discutiram 
sobre a importância das empresas se 
transformarem e se adaptarem às 
novas realidades tecnológicas. Essa 
adequação é primordial para que 
empreendimentos consigam se 
sobressair no mercado e não 
percam a sua competitividade. 
Pensando nesse viés, o Setcesp 
e a Comjovem SP estudam 
modelos e cronogramas para uma 
atuação mais voltada ao uso dos 
recursos tecnológicos.
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novas realidades tecnológicas. Essa 
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Quinta edição da certificação 
Maior Valor de Revenda 
- Veículos comerciais 
revela os caminhões e 
utilitários de menor 
depreciação 
de preço 
no mercado 
brasileiro

E
m sua quinta 
edição, a Certi-
ficação “Maior Valor 
de Revenda – Veícu-

los Comerciais 2019” (MVR-
-VC19), apontou as marcas e 
modelos de caminhões e utilitários 
oferecidos no mercado brasileiro, que 
acusaram a menor depreciação de preço no 
período de três anos. A iniciativa é uma realização conjunta 
da Agência Autoinforme em parceria com Frota&Cia e a Tex-
tofinal. Para chegar à lista final dos veículos ganhadores, os 
promotores adotam uma metodologia baseada no estudo 
de preços de milhares de veícu-
los novos e usados, apura-
dos pela Molicar junto a 
revendas autorizadas e 
independentes de todo 
o país (ver quadro).

No comparativo 
com a edição anterior, 
a Certificação “Maior 
Valor de Revenda – Veí-
culos Comerciais 2019” 
revelou quatro surpresas. 
Nos utilitários, o Hyundai 
HR se tornou o “Cam-

peão Ge-

ral”, como o veículo mais valorizado des-
se mercado, desbancando a Master 

Furgão da Renault, vencedora no 
ano passado. Já nos caminhões, 

a novidade foi o Accelo 1016, 
da Mercedes-Benz, eleito 

também como novo “Cam-
peão Geral” no lugar 

do Ford Cargo 816 
e, ainda, como 
“Caminhão Leve” 
mais valorizado do 

país. No concorrido 
segmento de veícu-

los pesados o desta-
que foi o Volvo FH 540 

6x4, que acusou a menor 
depreciação de preço entre 

todos os concorrentes.
Entre as marcas que encabe-

çam esse cobiçado ranking, a Merce-
des-Benz aparece com o maior número de 

certificações, com um total de cinco, enquanto a 
Caoa Montadora figura com duas. Fiat, Renault, Volvo e Scania, 
por sua vez, foram contempladas com uma certificação cada.

“A liderança em cinco categorias do Prêmio Maior Valor 
de Revenda – Veículos Comerciais é a resposta mais grati-

ficante que o mercado dá para a 
nossa marca”, afirma com a 

satisfação o vice-presiden-
te de Vendas e Marke-
ting Caminhões e Ôni-
bus da Mercedes-Benz 
do Brasil, Roberto Le-
oncini. “Cada vez mais, 
nossos clientes estão 

vendo a Mercedes-Benz 
como um parceiro efetivo 

e muito presente no seu dia 
a dia, sempre trazendo solu-
ções para suas demandas”. 

O reconhecimento dos 

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

Uma lista mais que aguardada
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RANKING

Roberto Leoncini: 
credibilidade da certificação 

traz confiabilidade aos 
compradores

Alcides Cavalcanti: 
conquista prova que o 

FH atende às demandas 
do mercado
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- Veículos comerciais 
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certificações, com um total de cinco, enquanto a 
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produtos da marca, por meio do selo MVR-VC/19, atesta 
que os caminhões e utilitários Mercedes-Benz oferecem um 
excelente padrão de custo/benefício, em benefício de seus 
proprietários, assegura Leoncini. “Esta é uma clara e confi-
ável demonstração de que nossos veículos oferecem efetiva-
mente um maior valor de revenda. Uma vez que os critérios 
de avaliação levam em conta a realidade do mercado, isso 

reafirma a credibilidade da certificação e traz confiabilidade 
aos compradores”, explica o executivo.

VISIBILIDADE
Mesma opinião tem o diretor Comercial da Caoa, Jack 

Nunes, ao comentar a importância do selo Maior Valor 
de Revenda para a marca e o Huyn-
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Furgão de Carga
Renault Master Furgão

Desfile de campeões

Caminhão Leve
Accelo 1016Caminhão Médio

Atego 1419

Caminhão Pesado
Volvo FH 540 6x4

Caminhão Semipesado
Scania P 310 8x2

Camioneta de Carga
Hyundai HR

Caminhão Semileve
Sprinter 415

Furgoneta de Carga
Fiat Fiorino

Minibus
Sprinter Van

Camioneta de Carga
Hyundai HRHyundai HR
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RANKING

Regras claras
A certificação Maior Valor de Revenda – Veículos Co-

merciais 2019 adota um conjunto de regras bastante 
claras, que possibilitam identificar com precisão os ca-
minhões e utilitários de menor depreciação de preço no 
mercado brasileiro, depois de três anos de uso. São elas:

1 BASE DE DADOS - O estudo leva em conta as pes-
quisas de preços de milhares de veículos novos e usa-

dos, informados pela Molicar e apurados junto às revendas 
autorizadas e independentes de todo o país;

2 CATEGORIAS - A premiação contempla um total de 
11 categorias, sendo 4 referentes aos veículos utili-

tários (furgoneta de carga, furgão de carga, camioneta de 
carga e minibus) e 5 associadas aos caminhões (semile-
ves, leves, médios, semipesados e pesados). Além de dois 
“Campeões Gerais”, atribuído aos veículos com menor de-
preciação de preço, em cada um dos dois segmentos;

3 PERFIL DA MOSTRA - O levantamento completo, 
disponível para compra, contempla um total de 100 

modelos de veículos oferecidos no mercado brasileiro, 
classificado por marca, modelo e versão, com volume de 
licenciamentos superior a 50 unidades/ano, fabricados de 
2016 até 2018;

4 PRAZO DE DEPRECIAÇÃO - Para fins de compara-
ção, o estudo leva em conta o prazo de 3 anos de 

utilização do veículo, seja caminhão ou utilitário;

5 PERÍODO DE APURAÇÃO – a edição 2019 do estudo 
levou em conta a média de preços de um veículo 0 Km, 

apurada no primeiro quadrimestre de 2017, confrontada 
com a média de preços praticados do mesmo veículo em 
igual período de 2019, portanto com três anos de uso.

6 EXCLUSÕES – Foram excluídos da mostra os veículos 
que apresentaram distorções significativas de pre-

ços, que poderiam configurar a ocorrência de descontos e 
promoções, impedindo a apuração de seu valor real.

Márcio Furlan: 
premiação vem se 

tornando uma referência 
para o cliente

dai HR, em particular, reconhecido com 
duas certificações. “O selo MVR-VC19 é 
extremamente importante pois coloca a 
Caoa Montadora em um outro patamar 
comparada com as concorrentes. Além de 
conquistarmos pelo 12° ano seguido o Prê-
mio Lótus, que contempla os líderes de venda 
em seus segmentos durante o ano anterior, o 
Hyundai HR alcança o Maior Valor de Revenda 
pela quarta vez. Mais que trazer grande visibi-
lidade, o reconhecimento concretiza o veículo 
como referência no seu segmento”, observa.

“Para a Volvo, a conquista do selo MVR-VC19 é mui-
to importante”, rebate o diretor Comercial da empresa, 
Alcides Cavalcanti, orgulhoso do desempenho do FH 540 
6x4, eleito pela segunda vez como o caminhão pesado 
mas valorizado do mercado brasileiro. “Isso demonstra 
que nosso produto está adaptado às condições do pais 
e às demandas do transportador brasileiro. O FH tem 
maior valor de revenda porque, mesmo sendo utilizado 
nessas condições severas, continua apto para seu se-
gundo dono, que irá utilizá-lo nestas mesmas condições 
difíceis”, completa.

O reconhecimento do Scania P 310 8x2, como MVR-
-VC19 na categoria de caminhões semipesados, também 
foi destacado pelo gerente de Marketing e Comunicação da 
empresa, Márcio Furlan. “Todas as premiações por boas prá-
ticas, que reconheçam nossas ações para o maior benefício 
do cliente ou relativas ao produto em si, sempre ajudam na 
construção da reputação da marca. O cliente vem buscando 
informações em um número cada vez maior de diferentes 
tipos de canais de comunicação. Não há nada parecido com 
a certificação Maior Valor de Revenda no setor de transpor-
tes. Por isso, cada vez mais, a premiação vem se tornando 
uma referência para o cliente”.

“Ter o selo de Maior Valor de Revenda é a chancela 
de uma instituição externa a todos os argumentos de 
vendas que utilizamos. Sabemos que ter esse selo cor-
robora com as forças de nosso produto, provando que 
não é apenas ação de marketing ou vendas, mas algo 
reconhecido publicamente”, reforça Rafael Filon, geren-
te de Marketing de Produto de Veículos Comerciais da 
Fiat, em resposta à certificação do Fiorino Furgão como 
“Furgoneta de Carga” de maior valor de revenda”, pelo 
terceiro ano seguido.

A certificação também tem o endosso de Alexandre 
Dias, diretor de vendas a empresas da Renault do Brasil 
e representante da Master Furgão que, pela terceira vez, 
leva para São José dos Pinhais o troféu de “Furgão de Car-

ga de Maior Valor de Revenda”. Na visão do 

executivo, a certificação atribuída ao mo-
delo tem uma enorme importância, pois é 
a demonstração da confiança e da valori-
zação que os os clientes atribuem ao ve-

ículo, à Rede Pro+ e à marca Renault. “É 
uma prova que nossos esforços e foco em 

um carro com uma missão tão importante é 
reconhecido e revertido em vantagem ao nos-
so consumidor, que é a garantia de um bom 
negócio em toda sua jornada, da compra, uso 
até a venda”, finaliza Alexandre Dias. 
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Eterno campeão
P O R  J O S É  A U G U S T O  F E R R A Z

MAIS VALORIZADOS - FURGONETA DE CARGA

O Fiat Fiorino Furgão mantém seu 
domínio no segmento de furgões leves, 
ao conquistar pelo terceiro ano seguido 
a certificação de maior valor de revenda
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FURGONETA DE CARGA - MAIOR VALOR DE REVENDA 2019 - TOP 3

RANKING MARCA MODELO E VERSÃO 
DEPRECIAÇÃO % 

(3 ANOS) 
1º FIAT FIORINO FURGÃO -15,9
2º RENAULT KANGOO -16,3
3º PEUGEOT PARTNER -20,6

Rafael Filon: Fiorino 
combina robustez 
com baixo custo 
de manutenção

O 
mais antigo veículo utilitário do mercado brasileiro ain-
da em produção - o Fiat Fiorino Furgão - 
segue como líder absoluto sem seu 
segmento, mesmo depois de 

décadas do lançamento. Após con-
quistar o Prêmio Lótus 2019 como 
“Furgão Leve do Ano”, em reconhe-
cimento ao fato de ter sido o mais 
vendido no país no ano anterior, o 
Fiorino volta ao topo do pódio. Des-
sa vez, como a furgoneta de carga 
de “Maior Valor de Revenda 2019”, 
eleito pelo terceiro ano seguido.

“O Fiat Fiorino tem a confiança dos 
compradores e, por isso, alcançou esse 
resultado. Em seus mais de 30 anos de 
mercado, o modelo viu diversos concor-
rentes aparecerem e desaparecerem do 
segmento. Sua tradição aliada à força da 
marca Fiat são os fatores de seu sucesso”, explica com orgu-
lho o gerente de Marketing de Produto de Veículos Comerciais 
da Fiat, Rafael Filon.

De fato, com apenas 15,9% de depreciação no período 
de três anos, o Fiat Fiorino superou com folga seus principais 
concorrentes, leia-se o Kangoo fabricado pela Renault e, ainda, 
a Partner, da Peugeot (ver quadro). Segundo Filon, o modelo 
apresenta uma alta valorização porque oferece o melhor custo-

-benefício do mercado. “Sua qualidade de constru-
ção aliada ao baixo custo de manutenção ajudam o 

Fiorino a depreciar pouco. Por ser confiável e robus-
to, é muito desejada também no mercado de semino-

vos”, informa o gerente.

MELHOR TCO
Além dessas virtudes, o executivo destaca a ex-

celente capacidade de carga em peso e a maior em 
volume do modelo. “Mas, seu real diferencial é o fato 
de oferecer um TCO (Total Cost of Ownership, ou Custo 

Total de Propriedade, em tradução livre) como nenhum outro 
concorrente”, garante Rafael. 

Em que pese a confortável situação do Fiorino, a monta-
dora não quer “dormir sobre os louros”. A empresa se pre-
para para lançar a solução Fiat Professional, com o objetivo 
de incrementar a solução de serviços e a venda de veículos 
profissionais, junto à rede de concessionárias Fiat. “Ainda 
estamos na fase piloto, com previsão de lançamento para o 

segundo semestre deste ano. 
Será uma forma de padronizar e 
valorizar a qualidade que já temos 
hoje, facilitando aos clientes tan-
to o acesso ao produto como sua 
manutenção”, afirma o gerente de 
Marketing de Produto de Veículos 
Comerciais da Fiat. 
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A 
Master, fabricada pela Renault, repetiu o de-
sempenho dos últimos dois anos, ao se con-
sagrar como o utilitário mais valorizado do 
mercado brasileiro, na categoria de Furgão 

de Carga. O representante francês, fabricado em 
São José dos Pinhais (PR) acusou uma desvaloriza-
ção de apenas 13,5%, no comparativo de preço de um 
veículo 0 km adquirido três anos atrás e seu valor atual 
de mercado. É um resultado cerca de 1% inferior ao se-
gundo colocado no ranking, o Fiat Ducato e 3% menos 
que a Sprinter Furgão, da fábrica Mercedes-Benz, que 
ficou em terceiro lugar (ver quadro).

Com isso, a Master Furgão leva pela terceira vez 
o certificado de Maior Valor de Revenda - Veículos Comer-
ciais 2019, outorgado pela Agência Autoinforme e a revista 
Frota&Cia, com base no estudo de preços da Molicar e outras 
fontes de pesquisa. Para Alexandre Dias, diretor de vendas a 
empresas da Renault, o bom desempenho do modelo é resul-
tado da sua versatilidade, entre outros fatores.

DIFERENCIAIS
“A Master Furgão conta com três opções de compri-

mento e duas de altura, além de um design funcional que 
facilita as operações de carga e descarga. O veículo ainda 
oferece   abertura da porta lateral e pode transportar até 
1.593 Kgg de carga útil. É ideal para circular em toda a 
cidade, incluindo as Zonas de Restrição de Circulação”, 
destaca o executivo.

Uma outra virtude do modelo 
é a sua robustez. Dias comenta 
que, mesmo após três anos de 
uso, a Master continua com alta 
performance e qualidade. Como o 
custo de manutenção é baixo – ex-

plica -, isso estimula o cliente 
a manter as 

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

O Renault Master Furgão leva novamente  
o mais cobiçado troféu do mercado de 
veículos utilitários seminovos, à frente do 
Fiat Ducato e da Sprinter, da Mercedes-Benz
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MAIS VALORIZADOS - FURGÃO DE CARGA

Outro fator que contribui para a valorização da Master 
junto aos compradores é a solução Renault Pro+, ofertada 
pela marca através da rede de revendas. “A rede Pro+ é com 
certeza um dos grandes responsáveis pelo sucesso da Mas-
ter”, confirma Alexandre Dias. “Ela foi implantada no Brasil 
em 2012, e oferece ao cliente de utilitários e profissional um 
atendimento especializado em vendas e no pós-venda”. A rede 
Pro+ inclui ainda o conceito One Stop Shop, que reúne em um 
só lugar tudo o que o cliente precisa, desde a escolha do seu 
veículos até a compra de serviços que o tranquilizarão quanto 
a gestão de sua frota. “Essas características e a confiança 
gerada com o consumidor, ajudam a valorizar o nosso carro no 
mercado de usados”, garante o diretor.

Renault Pro+

revisões e manutenções em dia, 
aumentando a vida útil do carro. 
“Outro fator que valoriza a reven-

da do veículo é a frequente busca 
do mesmo para compra como se-
minovo, tornando-o reconhecido no 
mercado pela satisfação do cliente 
que utiliza o veículo”, completa. 

FURGÃO DE CARGA - MAIOR VALOR DE REVENDA 2019 - TOP 3

RANKING MARCA MODELO E VERSÃO 
DEPRECIAÇÃO % 

(3 ANOS) 
1º RENAULT MASTER FURGÃO -13,5
2º FIAT DUCATO CARGO -14,4
3º MERCEDES-BENZ SPRINTER FURGÃO -15,5

Alexandre Dias: Master tem 
alta performance, mesmo 

com três anos de uso

Robustez reconhecida
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Vitória com folga
A Sprinter Van faz história, ao garantir
pela quinta vez a Certificação Maior Valor
de Revenda na categoria Minibus 

A 
quinta edição da Certificação Maior Valor de Re-
venda – Veículos Comerciais 2019 confirmou o 
favoritismo da Sprinter Van, fabricada pela Mer-
cedes-Benz, na categoria “Minibus”. O utilitá-

rio produzido na Argentina venceu com folga a Renault 
Master e o Daily, da Iveco, ao acusar uma 
desvalorização de 15,8% depois de 
três anos de uso (ver quadro), 
conforme comprovou o estudo 
realizado pela a Agência Au-
toinforme, em associação 
com Frota&Cia. Como isso, 
a Van da marca da estrela 
de três pontas faturou, pelo 
quinto ano seguido, o título de 
utilitário de maior valor de re-
venda em seu segmento.

Jefferson Ferrarez, diretor 
de Vendas e Marketing Vans da 
Mercedes-Benz do Brasil, re-
laciona inúmeros fatores, que 
explicam o bom desempenho do 
modelo no mercado de veículos seminovos. “As vans 
Sprinter – as mais procuradas para transporte urba-
no, escolar, turismo e VIP – se diferenciam no mercado 
por seu alto padrão de qualidade, agilidade, conforto, 
segurança e tecnologia, fatores que aumentam o seu 
valor de revenda”.

REDUÇÃO DE CUSTOS 
Além desses diferenciais, o executivo ressalta 

que a Linha Sprinter também se destaca pelo foco na 
redução de custos operacionais. Segundo Ferrarez, con-
tribuiu muito para isso o lançamento pela empresa dos 
planos de manutenção básico e completo do Mercedes-
-Benz Service Care, que proporcionou uma redução mé-
dia de 40% no custo de serviço para os clientes. 

“A soma de todos esses fatores contribui para que 
a Sprinter se consolide no mercado como o maior valor 
de revenda e a melhor compra da categoria, aumentan-
do ainda mais a sua competitividade em seu concorrido 
segmento”, afirma Jefferson, confiante no atual momen-
to do mercado brasileiro de veículos utilitários. “Distri-

buição urbana, e-commerce, 
ambulância, turismo e trans-
porte executivo vêm puxando 
as vendas da Sprinter desde 
o ano passado e a expectativa 
é que essas aplicações sigam 
aquecidas em 2019”, revela  
o diretor.   

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

MAIS VALORIZADOS - MINIBUS
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MINIBUS - MAIOR VALOR DE REVENDA 2019 - TOP 3

RANKING MARCA MODELO E VERSÃO 
DEPRECIAÇÃO % 

(3 ANOS) 
1º MERCEDES-BENZ SPRINTER VAN -15,8
2º RENAULT MASTER MINIBUS -17,0
3º IVECO DAILY MINIBUS -24,7

Jefferson Ferrarez: 
sucesso da Sprinter 

Van é uma soma 
de fatores
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Depois da conquista do Prêmio Lótus 2019, 
como “Furgoneta de Cargas do Ano”, o Hyundai 
HR junta mais dois títulos a sua coleção, como o 
veículo mais valorizado entre os utilitários

O 
utilitário Hyundai HR, produzido pela Caoa Monta-
dora, garantiu em 2019 a fama de colecionador 
de troféus. O versátil coreano, fabricado no Brasil 
na planta de Anápolis (GO), repetiu o desempenho 

de três anos, ao conquistar duas certificações ao mesmo 
tempo do selo Maior Valor de Revenda – Veículos Comerciais 
2019 (MVR-VC/19). 

Além de ser reconhecido como a Camioneta de Carga de 
maior valorização do mercado brasileiro, o Hyundai 
HR foi eleito como “Campeão Geral” entre todos 
os veículos utilitários, por apresentar a menor 
depreciação de preços no período de três 
anos. É a terceira conquista do HR no ano, 
incluindo o Prêmio Lótus 2019 outorgado 
ao modelo meses atrás, por ter registrado 
o maior número de emplacamentos junto 
ao Renavam, em sua categoria de peso.

Para Jack Nunes, Diretor Comercial da 
Caoa, a boa credibilidade do modelo junto aos 
transportadores brasileiros resulta de seu exce-
lente custo-benefício, que se tornou um diferencial no 
mercado de utilitários. “O HR é uma camioneta que des-
de o seu lançamento em 2007 teve ótima aceitação do 
público e ao longo dos anos essa imagem se consolidou”, 
resume o diretor.

Prova da afirmação é a depreciação de apenas 13,3% 
no comparativo de preços de um veículo 0 Km adquirido 
três anos atrás, com seu va-
lor de revenda nos dias de hoje. 
Como atestou o estudo reali-
zado pela Agência Autoinforme, 
em parceria com Frota&Cia, 
que serviu de base para o selo 

MVR-VC/19. Em segundo lu-
gar aparece 

o K 2500 da Kia Motors, que acusou uma desvalo-
rização de 13,9%, seguido do Mercedes-Benz Sprinter 
Chassi, com 14,5% (ver quadro). “A baixa depreciação do 
HR é uma resposta do mercado e reflexo do investimento 
da Hyundai Caoa em um alto nível na qualidade dos seus 
produtos e Serviços de Pós-Venda, além do constante 
esforço em manter a Satisfação e o bom Atendimento ao 
cliente”, ressalta Jack Nunes.   

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

Fome de troféus

MAIS VALORIZADOS - CAMIONETA DE CARGA

CAMPEÃO GERAL - VEÍCULOS UTILITÁRIOS - MAIOR VALOR DE REVENDA 2019 - TOP 5

RANKING MARCA MODELO E VERSÃO 
DEPRECIAÇÃO % 

(3 ANOS) 
1º HYUNDAI HR                -13,3
2º RENAULT MASTER FURGÃO -13,5
3º KIA MOTORS K2500  -13,9

Hyundai
HR foi eleito como “Campeão Geral” entre todos 

menor

Comercial da
aos
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CAMIONETA DE CARGA - MAIOR VALOR DE REVENDA 2019 - TOP 3

RANKING MARCA MODELO E VERSÃO 
DEPRECIAÇÃO %

(3 ANOS) 
1º HYUNDAI HR                -13,3
2º KIA MOTORS K2500  -13,9
3º MERCEDES-BENZ SPRINTER CHASSI -14,5

DIFERENCIAIS
A boa fama do HR resulta ainda de 

seus inúmeros diferenciais, em relação aos 
concorrentes diretos. O diretor enumera as 
qualidades técnicas do veículo, como a maior 
capacidade de carga da categoria até 1.800 kg, 
aliada à cabine ampla e o motor Euro V 2.5 tur-
bo. Some-se a isso, a permissão para circular 

em centros urbanos, com restrições ao 
tráfego de caminhões e a permissão de 
uso de CHN na categoria B, que abrange 
a maioria dos motoristas. Além disso, 
explica o diretor, a Hyundai Caoa conta 
de uma excelente rede de Concessioná-
rias e um ótimo serviço de Pós-Venda 

que garantem que a marca se destaque e 
o consumidor volte outras vezes.

Tão grande é a confiança nas virtudes do 
produto que, nem mesmo a chegada de novos 

competidores de peso ao mercado de veículos 
até 3,5t de PBT, como o VW Delivery Express, 
não tiram o sono de Jack Nunes. “A Caoa Mon-
tadora está sempre buscando investir em ino-

vação, tecnologia e em manter o 
padrão de qualidade já estabele-
cido com a camioneta. O nosso 
principal meio para manter a lide-
rança no segmento com o Hyun-
dai HR é continuar explorando 
esses diferenciais”, enfatiza  
o executivo. 

A confiança no Hyundai HR, 
demonstrada pelo diretor comer-
cial da Caoa, também se revela em 
relação ao atual momento do mer-
cado brasileiro de veículos utilitá-
rios. “Embora tenha ocorrido um 
grande aumento da competitivida-
de na comercialização de veículos 
utilitários no Brasil, a Caoa tem 
uma visão otimista sobre o merca-
do e seu futuro”, observa. “Ainda 
que o cenário econômico não apre-
sente possibilidades firmes de 
crescimento do setor industrial e 
de todo o País, com total transpa-
rência, a compra de veículos está 
mais acessível e as montadoras 
vem trabalhando para agradar e 
atender os mais variados públi-
cos”, finaliza Jack Nunes.

Confiança na
economia

Jack Nunes: excelente 
custo-benefício do 
HR se tornou uma 

referência no mercado
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Com os Veículos Comerciais da Mercedes-Benz, 
você faz ótimos negócios na compra e na venda.
A linha de Veículos Comerciais Mercedes-Benz acaba de conquistar em diversas categorias  
a premiação de Maior Valor de Revenda 2019, concedidos pela agência AutoInforme em parceria  
com a revista Frota & Cia. Essa é a prova que, ao escolher os veículos Mercedes-Benz, você mantém  
a rentabilidade do seu negócio na compra e na venda.



Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

Categorias vencedoras:
Minibus Sprinter Van

Caminhão Semileve Sprinter 415

Caminhão Médio Atego 1419

Caminhão Leve Accelo 1016

Campeão Geral – Caminhões Accelo 1016



28 Frota&Cia | JUNHO DE 2019

Sprinter 415, da fábrica Mercedes-Benz, 
confirma seu amplo favoritismo no mercado de 
veículos semileves, ao acusar uma depreciação 
de 19,3% em 3 anos, a menor da categoria

A 
linha Sprinter da Mercedes-Benz conseguiu um duplo 
feito na edição 2019 do Selo Maior Valor de Revenda 
– Veículos Comerciais. Além reconhecimento como o 
utilitário de menor desvalorização de preço no mer-

cado brasileiro no segmento de Minibus, atribuído à Sprinter 
Van (ver matéria na pág. 23), uma outra versão foi desta-
que na premiação. Pelo quarto ano seguido, a Sprinter 415 
foi eleita como o caminhão semileve mais valorizado em sua 
categoria de peso, de acordo com o estudo Autoinforme & 
Frota&Cia, que serviu de base para a certificação. O modelo 
acusou uma depreciação de 19,3% no terceiro ano de vida, 
em relação ao valor original de venda, superando a Sprinter 
515 da mesma marca e, ainda, o Ford F-350.

“O maior valor de revenda da Sprinter é novamente com-
provado pela quarta conquista seguida do modelo 415 na 
categoria de caminhão semileve”, repete Jefferson Ferrarez, 
diretor de Vendas e Marketing Vans da Mercedes-Benz do 
Brasil. “Os veículos Sprinter garantem liquidez aos proprie-
tários porque têm grande procura e são os mais desejados 
da categoria, ou seja, é muito fácil e rápido fazer negócio 
com uma Sprinter”, completa.

VAN CENTERS
Além desse fator, o diretor destaca o atendimento 

de pós-venda da marca; um outro diferencial da Linha 
Sprinter que aumenta o valor de revenda do produto. “A 
Mercedes-Benz oferece atendimento e assistência cus-
tomizados aos clientes de comerciais leves, contando 
hoje em sua Rede de Conces-
sionários com sete unidades 
Van Center (estrutura exclu-
siva e dedicada aos modelos 
Sprinter) e Centros Especia-
lizados (dentro da própria re-
venda)”. Sem contar, é claro, 

a própria co-

mercialização desses produtos em todos os concessio-
nários de veículos comerciais no País.

Por último, Ferrarez ressalta a alta qualidade dos servi-
ços prestados na rede, que reforçam a qualidade e a dura-
bilidade dos produtos. “Em toda a Rede, o cliente encontra 
mão de obra especializada e treinada para prestar serviços 
de assistência e manutenção com agilidade e qualidade. Isso 
assegura mais produtividade e rentabilidade para o cliente, o 
que se traduz também em maior valor de revenda da Sprin-
ter”, diz com convicção. 

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

MAIS VALORIZADOS - CAMINHÃO SEMILEVE

Quarta conquista

Oferecida nas versões furgão, minibus e chassi cabi-
ne, a Sprinter 415 vem equipada com motor OM 651 CDI 
bi-turbo, que entrega 146cv de potência (@3800rpm) e 
torque de 330Nm (@ 1.200-2400rpm). Com entre-eixo de 
3.665, a Sprinter 415 na versão chassi cabine pode trans-
portar até 2.040 Kg de carga útil, com os diversos tipos de 
carrocerias. O veículo também oferece inúmeros sistemas 
de segurança , além de ítens de conforto, de série.

Ficha técnica

CAMINHÃO SEMILEVE - MAIOR VALOR DE REVENDA 2019 - TOP 3

RANKING MARCA MODELO E VERSÃO 
 DEPRECIAÇÃO % 

(3 ANOS) 
1º MERCEDES-BENZ SPRINTER 415   -19,3
2º MERCEDES-BENZ SPRINTER 515      -20,9
3º FORD F350 -23,1

confirma seu amplo favoritismo no mercado de 
veículos semileves, ao acusar uma depreciação 

linha Sprinter da Mercedes-Benz conseguiu um duplo 
feito na edição 2019 do Selo Maior Valor de Revenda 
– Veículos Comerciais. Além reconhecimento como o 
utilitário de menor desvalorização de preço no mer-

Sprinter

Quarta conquista
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O Mercedes-Benz Atego 1419 traz o  
DNA do antecessor, ao se consagrar  
como o veículo mais valorizado de sua  
categoria, pelo segundo ano seguido

O 
Mercedes-Benz Atego 1419 garantiu, pelo se-
gundo ano seguido, o título de “Caminhão Médio 
de Maior Valor de Revenda” do mercado brasileiro. 
Foi o que apontou o estudo realizado pela Agência 

Autoinforme em parceria com a revista Frota&Cia, depois 
de comparar os preços de todos os veículos dessa cate-
goria, após três anos de uso. O Atego 1419 acusou uma 
desvalorização de 24,8% no período, menos de 2 pontos 
percentuais em relação ao segundo colocado no ranking, o 
VW Worker 13.190 (ver quadro). E menos ainda que o Ac-
celo 1316, também da Mercedes-Benz, que ficou em ter-
ceiro lugar com 27,4% de depreciação. 

“O Atego 1419 venceu sua categoria porque é também 
muito versátil, atendendo várias aplicações. Quem compra 
um Atego vai poder transportar uma infinidade de cargas 
e produtos, valorizando seu caminhão hoje e no futuro, na 
hora da revenda”, explica Ari de Carvalho, diretor de Vendas 
e Marketing Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil

SUCESSOR DO ATRON
Segundo Carvalho, o Atego é um case de sucesso, 

que vem expandindo sua presença em todas as regiões 
do País. “No Nordeste, por exemplo, o modelo vem ob-
tendo crescente aceitação como o sucessor do Atron, 
caminhão Mercedes-Benz muito admirado especialmente 
pelos caminhoneiros. Isso dá confiabilidade para os com-
pradores do Atego, com a segurança de que terão maior 
valor de revenda no futuro”, garante o diretor.

A força do motor Mercedes-Benz também contribui 
para o sucesso do modelo, afirma o executivo. Da mes-
ma forma que a economia no consumo de combustível e o 
reduzido custo de manutenção colaboram para seu baixo 

custo operacional, refletindo 
igualmente na valorização do 
produto, na hora da revenda. 
Sem contar a oferta de peças 
e serviços por parte da rede de 
revendas, que garantem a má-
xima disponibilidade do veículo 
(ver quadro). 

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

MAIS VALORIZADOS - CAMINHÃO MÉDIO

Na cola do Atron

CAMINHÃO MÉDIO - MAIOR VALOR DE REVENDA 2019 - TOP 3

RANKING MARCA MODELO E VERSÃO 
DEPRECIAÇÃO %

(3 ANOS) 
1º MERCEDES-BENZ ATEGO 1419             -24,8
2º VOLKSWAGEN WORKER 13.190           -26,9
3º MERCEDES-BENZ ACCELO 1316            -27,4

Mercedes-Benz Atego 1419 garantiu, pelo se-
o ano seguido, o título de “Caminhão Médio 

de Maior Valor de Revenda” do mercado brasileiro. 
o realizado pela Agência 

Frota&Cia, depois 
cate-

acusou uma 

Na cola do Atron

Um outro segredo da Mercedes-Benz, para manter o 
caminhão do cliente disponível para o trabalho, com efici-
ência e produtividade, é a oferta de uma solução comple-
ta de peças e serviço por parte dos concessionários da 
marca. Ari de Carvalho destaca as três linhas de peças 
(genuínas, remanufaturadas e Alliance), os planos de ma-
nutenção e a oficina dedicada. “Ou seja, um veículo robus-
to e com manutenção especializada disponível em todos os 
estados do País, trazem segurança e confiabilidade para o 
cliente, aumentando o valor de revenda do Atego”, asse-
gura o representante da Mercedes-Benz.

Solução completa
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Herança bendita
P O R  J O S É  A U G U S T O  F E R R A Z

MAIS VALORIZADOS - CAMINHÃO SEMIPESADO
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V
erdadeiro objeto de cobiça dos trans-
portadores rodoviários de cargas, 
o Scania P 310 8x2 foi eleito, 
pela terceira vez, como o ca-

minhão semipesado mais valoriza-
do do mercado brasileiro, segundo 
estudo da Agência Autoinforme, 
em parceria com Frota&Cia. Em-
bora tenha sido atualizado para a 
nova versão com 320 cavalos, da 
Nova Geração Scania, o modelo su-
perou seus principais competidores, 
leia-se o Mercedes-Benz Atego 2430 
e o VW Constellation 24.280 6x2, ao 
acusar uma depreciação de 21,8% no 
intervalo de três anos.

 “Desde que foi lançada em 2011, 
a linha de semipesados Scania vem transformando a cate-
goria”, afirma Wagner Tillmann, gerente regional de Vendas 
de Caminhões da Scania no Brasil. “O P 310 8x2 foi o único 
a oferecer como opcional a caixa automatizada (Opticruise), 
além do quarto eixo original de fábrica, cabine leito e suspen-
são pneumática, entre outras inovações que colaboraram 
para o modelo ser líder de vendas nas operações “bi-truck”. 

Para o executivo, a conquista da certificação é uma vitória 
que comprova a promessa de marca, de oferecer o menor cus-
to total da operação por quilômetro rodado via customização 
ideal do produto para a aplicação, 
e com uma solução personalizada 
de serviços. “Ter o maior valor de 
revenda de seus produtos é uma 
busca constante da Scania, e, 
mais do que isto: um reconheci-

mento histórico do mercado”,  
ressalta.

NOVA FASE
Agora, com o lançamento da Nova Geração 

Scania de caminhões, a empresa mantém firme 
esse compromisso. O gerente explica que a mon-

tadora vive uma nova fase no Brasil e os clientes 
que estão adquirindo os semipesados da marca fica-

rão ainda mais satisfeitos, pois são muitas as novida-
des. Entre outras melhorias acrescidas aos produtos, 
ele destaca a nova cabina que oferece melhor visibili-
dade e maior ergonomia; o novo motor com tecnologia 
de alta pressão de injeção que reduz o consumo e as 

emissões, junto com novos itens de segurança.
Não sem motivo, Wagner Tillmann aposta que a fama do 

P 310 8x2 vai se estender para a nova geração. “Em tempos 
de discussões sobre valores de fretes cada vez mais aperta-
dos, de baixa rentabilidade no transporte, o cliente precisa 
ter certeza de que investirá de forma correta tendo uma 
visão geral do segundo e terceiro ciclo de vida do produto. 
O P 310 8x2 foi um sucesso absoluto de vendas enquanto 
esteve no mercado e esse fator contará ainda por alguns 
anos”, garante o representante da Scania. 

O P 310 8x2 reafirma a fama de caminhão 
semipesado com melhor valor de revenda. 
Um legado que deixa para seu sucessor, o 
P 320, da Nova Geração Scania

CAMINHÃO SEMIPESADO - MAIOR VALOR DE REVENDA 2019 - TOP 3

RANKING MARCA  MODELO E VERSÃO 
DEPRECIAÇÃO %

(3 ANOS) 
1º SCANIA P 310 8X2 -21,8
2º MERCEDES-BENZ ATEGO 2430             -22,9
3º VOLKSWAGEN CONSTELLATION 24.280 6X2 -24,6

Wagner Tillmann: 
sucesso do P 310 8x2 

irá permanecer por 
alguns anos ainda
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O Volvo FH 540 6x4 confirma o favoritismo de 
veículo mais cobiçado do mercado de caminhões 
pesados, a acusar uma depreciação de  
apenas 20,6% depois de três anos de uso

A 
Volvo volta a brilhar no Prêmio Maior Valor de Re-
venda – Veículos Comerciais 2019 graças, mais 
uma vez, ao bom desempenho do FH 540 6x4. De-
pois de perder o pódio para o Scania G 440 6x4, 

no ano passado, o modelo recuperou o título de “Caminhão 
pesado mais valorizado do mercado brasileiro”. Segundo 
o estudo da Agência Autoinforme, produzido em parceria 
com Frota&Cia, o FH 540 6x4 acusou uma depreciação de 
20,6% no período de três anos, a menor entre todos os 
competidores do segmento de pesados. 

É a segunda vez que essa versão conquista a cobiçada 
certificação. E a quarta que um representante da família FH 
fatura esse troféu, em cinco anos de existência do Selo. O 
segundo lugar na disputa ficou com o Atego 2730 6x4, fabri-
cado pela Mercedes-Benz, seguida do DAF XF105 FTS 460, 
que faz sua estréia na lista Top 3 do ranking de maior valor 
de revenda (ver quadro).

COMBINAÇÃO DE FATORES
“O FH 540 6x4 é reconhecido por sua alta durabilida-

de e robustez. O modelo incorpora tecnologias importantes 
para a produtividade do cliente, com destaque para o baixo 
consumo de combustível. Todos esses fatores combinados 
fazem com que o modelo seja uma dos mais procurados e de-
sejados do mercado brasileiro” explica com orgulho o diretor 
Comercial de Caminhões da Volvo, Alcides Cavalcanti. 

A baixa desvalorização do modelo, depois de três anos 
de uso, também foi comentada pelo diretor. “Isso significa 
que o maior destaque é a robustez e a durabilidade do veí-
culo. Quem compra um FH 540 6x4 usado, sabe que o ca-
minhão foi utilizado de forma severa. Mas, ainda sim, tem a 
segurança de que é um veículo que se pode confiar”. Além 

desses atributos ele destaca a 
alta disponibilidade mecânica do 
modelo e o baixo consumo de 
combustível. “Isso tudo combi-
na com maior produtividade e 
maior receita para o transpor-
tador”, resume o diretor Co-
mercial da Volvo. 

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

MAIS VALORIZADOS - CAMINHÃO PESADO

Máquina desejada 

CAMINHÃO PESADO - MAIOR VALOR DE REVENDA 2019 - TOP 3

RANKING MARCA MODELO E VERSÃO 
DEPRECIAÇÃO % 

(3 ANOS) 
1º VOLVO FH 540 6X4 -20,6
2º MERCEDES-BENZ ATEGO 2730 6X4 -21,3
3º DAF XF105 FTS 460            -23,1

A certificação de Maior Valor de Revenda atribuída 
a um caminhão da marca é um reconhecimento muito 
importante para a Volvo, admite Alcides Cavalcanti. “De-
monstra que nosso produto está adaptado às condições 
do país e às demandas do transportador brasileiro”. O 
executivo lembra que o Brasil tem uma das condições de 
transporte mais severas do mundo, em função do exces-
so de carga, a topografia acidentada, o clima, o combus-
tível e a situação das estradas. 

Reconhecimento
importante
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Estrela premiada
P O R  J O S É  A U G U S T O  F E R R A Z

O Accelo 1016 se torna o novo “Campeão Geral” do ranking de caminhões mais 
valorizados do país. Seguido do Accelo 815 e a Sprinter 415, todos da Mercedes-Benz
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MAIS VALORIZADOS - CAMINHÃO LEVE

CAMPEÃO GERAL - CAMINHÕES - MAIOR VALOR DE REVENDA 2019 - TOP 3

RANKING MARCA MODELO E VERSÃO 
DEPRECIAÇÃO % 

(3 ANOS) 
1º MERCEDES-BENZ ACCELO 1016            -17,2
2º MERCEDES-BENZ ACCELO 815             -18,6
3º MERCEDES-BENZ SPRINTER 415   -19,2



33Frota&CiaJUNHO DE 2019 | 

CAMINHÃO LEVE - MAIOR VALOR DE REVENDA 2019 - TOP 3

RANKING MARCA MODELO E VERSÃO 
DEPRECIAÇÃO % 

(3 ANOS) 
1º MERCEDES-BENZ ACCELO 1016            -17,2
2º MERCEDES-BENZ ACCELO 815             -18,6
3º VOLKSWAGEN DELIVERY 8.160  -21,5

O Accelo 1016 foi concebido para atender ao segmento de 10 
toneladas na versão 4x2 ou 11t de PBT, se equipado com terceiro-
-eixo. Com vocação para operações de distribuição de cargas em 
centros urbanos, o modelo pode receber os mais diferentes tipos 
de implementos. Desde baús para carga geral até implementos mais 
específicos, exemplo das plataformas de autossocorro.  Além disso, 
suas três versões de entreeixos (3.100, 3.700 e 4.400mm) permi-
tem sua utilização como VUC, sem qualquer impedimento legal, mes-
mo nas cidades com zonas de restrição à circulação de caminhões. 

Vocação para
a cidadeO 

caminhão Accelo 1016, fabricado pela 
Mercedes-Benz, conseguiu um feito 
inédito na edição 2019 do Selo Maior 
Valor de Revenda – Veículos Comer-

ciais (MVR-VC19). Pela primeira vez, em cinco 
anos da premiação, o veículo foi reconhecido 
como o caminhão de menor depreciação de 
preço depois de três anos de uso, superando 
todos os demais modelos oferecidos no mer-
cado nacional. Até então, apenas outro repre-
sentante da marca – a Sprinter 415 - detinha 
o título de “Campeão Geral” na categoria, que 
manteve pelo período de três anos seguidos.

A montadora, por sua vez, também fez 
bonito no MVR-VC19. Além de conquistar o 
maior número de certificações – cinco no to-
tal - , os três primeiros lugares do ranking de 
caminhões mais valorizados do país são ocu-
pados por veículos da marca, o que reafirma a 
importância da empresa no mercado brasileiro 
de veículos comerciais.

Para completar esse quadro, o Mercedes-
-Benz Accelo 1016 também foi eleito como 

“Caminhão Leve de Maior Va-
lor de Revenda 2019”, por 
ter acusado uma desvaloriza-
ção de apenas 17,2% no perí-
odo avaliado. Já o Accelo 815 

ficou em segundo lugar nesse 
disputado ranking, seguido pelo Delivery 
8.160, fabricado pela Volkswagen Cami-
nhões e Ônibus (ver quadro).

“Desde 2017, foram in-
troduzidas mais de 15 novida-

des nos caminhões Accelo, com 
destaque para a cabina esten-
dida, câmbio automatizado, 
banco do motorista pneumá-
tico e tanque adicional de 150 
litros (total de 300 litros, a 
maior capacidade da catego-
ria).Essas melhorias permitiram 
ao Accelo1016 se firmar como o 
melhor e mais completo caminhão 
do segmento de leves, asseguran-
do maior valor de revenda para os 

clientes”, explica Ari de Carvalho, diretor de 
Vendas e Marketing Caminhões da Mercedes-
-Benz do Brasil.

TREM DE FORÇA
Outra virtude do modelo, na opinião do di-

retor, é o seu trem de força, o mais robusto 
da categoria. “A base é o motor Mercedes-
-Benz OM 924 LA de 4,8 litros, o mesmo uti-
lizado em caminhões Atego de 17 tons, que 
se destaca pela força, economia, robustez e 
durabilidade. O câmbio por sua vez pode ser 
de 5 ou 6 marchas e o eixo traseiro é Mer-
cedes-Benz, de alta capacidade”, comenta o 
executivo, ao afirmar que o conjunto propor-

ciona perfeita sincronia e rendimento 
do trem-de-força.

Acrescente-se a isso a ver-
satilidade do modelo, que per-
mite receber os mais diversos 
implementos. “O Accelo tam-
bém é amplamente reconhe-
cido pela facilidade de imple-
mentação de carroçarias sem 

comprometer a robustez e re-
sistência de seu chassi”, reforça 

Carvalho(ver quadro). “Isso preser-
va as características originais do 
veículo, contribuindo para seu maior 
valor de revenda”, acrescenta. 
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Ari de Carvalho: 
mais de 15 melhorias 

incorporados ao 
Accelo, desde 2017
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Novo sistema BRT à vista

S
e tudo correr dentro das previsões do cronograma de obras, até 
o final de 2020 deverá ser entregue à população de Sorocaba, no 
interior de São Paulo, o novo sistema de transporte coletivo urbano 
formado por três corredores de BRT (Bus Rapid Transit). Será a 

22ª. cidade brasileira a se beneficiar com o avançado sistema, segundo 
contabiliza o site brtdata.org, que hoje computa um total de 82 corredores 
de BRT no Brasil, que somam 765 quilômetros de vias e fluxo de 10,6 
milhões de passageiros por dia. 

Só que desta vez, a própria concessão do sistema, a BRT Sorocaba, 
está a cargo da construção dos corredores, assim como da implantação e 
da futura operação do sistema. Denominada SPE (Sociedade de Propósito 
Específico), a BRT Sorocaba é um consórcio formado pelas empresas CS 
Brasil, que presta serviços a órgãos públicos e pertence ao Grupo JSL, 
e pela MobiBrasil, operadora de transporte coletivo urbano em atividade 
desde 1982, que hoje movimenta frota de 960 ônibus em sistemas de 
transporte de Pernambuco e São Paulo.

Os três corredores – BRT Itavuvu, BRT Ipanema e BRT Oeste – terão ao 
todo  65,4 km de vias, 3 terminais integrados, 4 estações de integração, 
96 abrigos e uma garagem central. Por eles circulará uma frota de 125 
ônibus, sendo 41 deles articulados. Segundo a BRT Sorocaba, na obra 
de infraestrutura, desapropriações, projetos e material rodante serão 
investidos R$ 384 milhões, sendo que pouco mais de 30% desse valor, ou 
R$ 140 milhões, serão financiados pelo Governo Federal e pela prefeitura 
local, cabendo à concessão a diferença dos aportes necessários.

Sonia Crespo 
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39 – TECNOLOGIA
Empresas de bilhetagem eletrônica investem na oferta de  
novos produtos e serviços voltados para a melhoria da  
mobilidade humana, com base na tecnologia digital
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EMBARQUE IMEDIATO
As Viações Catarinense, Cometa e 1001, que fazem 
parte do grupo JCA, iniciaram o uso do bilhete de 
passagem eletrônico. A novidade permite que o cliente 
compre sua passagem pela internet e embarque 
diretamente na plataforma, com a simples apresentação 
do bilhete eletrônico e o documento de identificação. O 
diretor de marketing do Grupo JCA, Rodrigo Trevizan, diz 
que a iniciativa faz parte do esforço de construir uma 
experiência mais descomplicada para os passageiros, 
principalmente com o uso das tecnologias digitais, cada 
vez mais utilizadas pelos consumidores.

22 ANOS DA METRA
A Metra, que integra a Auto Viação ABC e opera na região 

metropolitana de São Paulo, está comemorando 22 anos de 
atividades. Sua frota de 270 ônibus percorre mais de 1,5 milhão de 

quilômetros em 110 mil viagens por mês. A Metra alcançou uma 
aprovação de 86,7% entre os clientes, segundo o mais recente 

IQC – Índice de Qualidade pelo Cliente, que faz parte do IQT – Índice 
de Qualidade do Transporte. Maria Beatriz Setti Braga, diretora 

executiva da Metra, que administra o Corredor ABD, diz que a 
empresa procura acompanhar a evolução comportamental de seus 

usuários para aperfeiçoar o atendimento.

OPÇÃO PELA VOLVO
A Santa Brígida, empresa de transporte 
público da cidade de São Paulo, acaba 
de anunciar a compra de 120 novos 
ônibus Volvo BR50R. Os coletivos virão 
equipados com carroceria Caio Millenium 
Padron e ar condicionado. E vão se 
juntar à frota de 230 veículos da mesma 
marca a partir de agosto. “Demos várias 
sugestões e a Volvo introduziu muitas 
melhorias nesse chassi, que está fazendo 
médias de combustível muito boas” diz 
Carlos Lourenço Marques, diretor de 
manutenção da Viação Santa Brígida.

PONTO A PONTO

LOCOMOÇÃO 
PAULISTANA

O Instituto QualiBest elaborou 
uma pesquisa para entender 
como a população paulistana 

se locomove para ir ao trabalho 
e para os momentos de lazer. 

A pesquisa on-line foi feita 
entre os dias 14 e 19 de 

março deste ano e, ao todo,  
511 homens e mulheres participaram do estudo, com idade 

de 18 ou mais, das classes A (35%), B (44%) e C (23%).  Os 
respondentes afirmaram que costumam usar mais de um meio 

de transporte para andar pela cidade: 50% usam aplicativos de 
carro,  64% utilizam ônibus, 61% metrô, 51% carro particular 

e 14% táxi. Bicicleta superou a moto, 11% contra 6%. O 
patinete tem aderência de 4% e boa parte também vai a pé: 

42%. E um dado importante: 1/3 gasta mais de duas 
horas se locomovendo por dia.



PONTO A PONTO

PARCEIRA  
VOLKSBUS

A Transbalan, empresa de 
transporte urbano de Foz do 
Iguaçu (PR), que opera com 

100% de ônibus Volkswagen, 
anunciou a aquisição de mais 

27 Volksbus, como parte 
do plano de renovação da 
frota.  Já são 16 anos de 

parceria entre a Volkswagen 
Caminhões e Ônibus e a 

Transbalan. O lote recém-
adquirido envolve sete 

unidades do chassi 9.160 
OD e 20 versões do modelo 
17.230 OD. Os Volksbus da 

Transbalan circulam cerca de 
60 mil km por ano, em média.

DE VENTO EM POPA
A exemplo do bom desempenho 
do mercado de caminhões, as 
vendas de chassis de ônibus 
seguem este ano de vento 

em popa. De janeiro a maio já 
foram emplacados nada menos 
que 8.104 veículos. O número 
representa uma evolução de 

73,8% em relação ao resultado 
comercial do mesmo período 

de 2018, quando foram 
licenciadas 4.664 chassis, 

segundo a Anfavea.
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APACHE NOS JOGOS
A cidade de Lima, capital e maior cidade do Peru, 
com 9,2 milhões de habitantes, está recebendo 

200 unidades do ônibus urbano Apache Vip, da Caio 
Induscar, adquiridos pela Divemotor, concessionária 
local Mercedes-Benz. Toda a frota será sublocada, 

para atender a demanda de passageiros durante os 
Jogos Pan-Americanos, que acontecem entre julho e 
agosto na cidade. O evento deve receber a visita de 

aproximadamente 175 mil turistas e 6.690 atletas de 
41 países durante os 17 dias de competições. Após os 
Jogos, os Apache Vip serão vendidos e operados pelas 

empresas de transporte público locais.
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KAISSARA VAI DE DD
A linha São Paulo X Rio de Janeiro da Viação Kaissara, que opera 
em 14 horários diários e pertence ao Grupo Itapemirim, já opera 
com dois novos ônibus Double Decker. Ambos vem equipados com 
44 poltronas acolchoadas e reclináveis, descanso para pernas, 
ar-condicionado e sanitário, além de pontos individuais para 
recarregar celular e notebook (entrada de cabo USB). Dispõem 
também de acesso para pessoas com necessidades especiais.



39Frota&CiaJUNHO DE 2019 | 

P O R  S O N I A  C R E S P O 

Mobilidade ganha reforços 
Além de aprimorarem constantemente os 
sistemas de embarque eletrônico, empresas 
especializadas em bilhetagem automática 
começam a diversificar seu portfólio com novos 
produtos voltados para a mobilidade urbana

C
ada vez mais precisos, os sistemas de bilhetagem 
automática disponíveis no mercado brasileiro preci-
sam de upgrades contínuos que detectem irregula-
ridades nos embarques. Essa  constante coleta de 

dados dos usuários abriu as portas dos fabricantes dessas 
soluções para desenvolverem novos produtos voltados para 
a mobilidade urbana, como na Empresa 1. Após sua integra-
ção ao Grupo Canadense Volaris, em dezembro de 2018, a 
Empresa 1 decidiu ampliar seu portfólio de soluções tecno-
lógicas para operações de transporte de passageiros para 
investir em novas modalidades de transporte. “Inovamos 
ao incorporar soluções inéditas que terão grande demanda 
no Brasil”, adianta Marcionílio Barbosa, diretor técnico da 
empresa. Uma delas é o serviço de transporte público por 
aplicativo,  ferramenta conhecida como MaaS (Mobility as 
a Service) e que hoje já opera nas cidades americanas  de 
Nashville, no Tennessee,  e Daytona, em Ohio. “É um serviço 
de transporte de vans, via aplicativo, onde passageiros po-
dem agendar sua viagem para horários pré-determinados”, 
detalha. Barbosa diz que, no momento, a empresa trabalha 
na ‘tropicalização’ deste software que  já tem clientes po-
tenciais em duas grandes cidades do país – uma no Nordes-
te e outra no estado de Minas Gerais. 

“Isso não significa que deixamos de lado nossos produ-
tos de bilhetagem, controle de acesso e controle de fraudes, 
pelo contrário: depois da fusão, conseguimos dar um upgra-
de nestas tecnologias, reforçando sua  aplicação”, prosse-
gue o executivo. “Tal avanço permite que todas as operações 
de bilhetagem funcionem de maneira online.  Isso quer dizer 
que  a partir de agora o usuário poderá recarregar seu car-
tão e, em apenas 10 minutos, seu crédito estará disponível 
em todos os veículos. Antes disso, os ônibus precisavam 
retornar à garagem para fazer a atualização de dados, que 

eventualmente poderia demorar até 48 horas”, detalha. 
A integração de softwares numa única plataforma, 

captando todas as informações através do sistema de da-
dos da bilhetagem automática é outra 
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TECNOLOGIAS NO TRANSPORTE – BILHETAGEM

A constante coleta de dados dos usuários reúne informações 
e permite o desenvolvimento de novos produtos
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solução recente da marca, que permite um 
monitoramento mais apurado de todas as 
operações e está sendo implementada no 
mercado brasileiro há seis meses. “Hou-
ve uma mudança no comportamento dos 
nossos clientes, que passaram a exigir 
um  fornecedor universal de softwares”, 
diz. Esta nova plataforma acomoda as 
soluções de gestão de frotas, bilhetagem, 
transporte on demand, ITS, controle opera-
cional e todos esses 
recursos estão inte-
grados, possibilitando 
novas leituras opera-
cionais. Além disso, 
a plataforma também 
acomoda softwares 
de terceiros. “Hoje já 
temos as cidades de 
Fortaleza (CE) e Sorocaba (SP) trabalhando com essa con-
figuração”, adianta Marcionílio Barbosa.  Os sistemas de 
bilhetagem eletrônica da Empresa 1 estão hoje em 173 
cidades brasileiras, sendo nove capitais, e controlam a ope-
ração de 21 mil ônibus urbanos.

A marca também tem implantados sistemas de paga-
mento por celular em várias cidades do país. O método de 
pagamento por QR Code, por exemplo, que começa a ser 
adotado por grandes bancos, está funcionando em cida-
des como Sorocaba (SP) desde 2018. O sistema chamado 
de Si.Go é uma aplicação que pode ser integrada a outros 
aplicativos e que permite o pagamento com QR Code ou 
com o sistema NFC (aceito nos validadores produzidos pela 
Empresa 1), além de solicitações de recarga. A flexibilidade 
e a total capacidade de integração com outros aplicativos 
ou sistemas de bilhetagem transformam o Si.Go numa pla-
taforma única de serviços.

EXPANSÃO 
Na Dataprom, que desenvolve tecnologias para a mo-

bilidade há 30 anos, a atuação na área de transportes de 
passageiros começou com o desenvolvimento de um valida-
dor para o sistema 
de bilhetagem ele-
trônica de Curitiba. 
“Na ocasião, o pro-
jeto envolvia ape-
nas o equipamento 
do validador, sendo 
que o software de 
gestão da bilheta-

gem seria desenvolvido por outra empresa. 
Porém, como esta outra empresa não con-
seguiu criar um software de gestão que 
atendesse as demandas da prefeitura de 
Curitiba, alguns anos depois a Dataprom 
passou a fornecer a solução completa 
de bilhetagem eletrônica e de gestão de 

frota para Curitiba e para vários outros 
clientes”, conta Jailson Felisbino, diretor 

Comercial da empresa, lembrando que as de-
mandas iniciais eram 
para  combater o co-
mercio paralelo gerado 
com a venda do vale 
transporte. “Mas no-
vos tipos de fraudes no 
sistema de transporte 
público foram surgindo 
e novas formas de com-

bate a fraude são constantemente desenvolvidas”, obser-
va.  Felisbino diz que a tecnologia não apenas simplifica a 
operação como evita a evasão de receitas. “Como exemplo  
podemos citar o caso de Manaus (AM) que, após a implan-
tação da Biometria Facial no transporte público, eliminou a 
evasão de R$ 300 mil reais mensais em fraudes”.

Acompanhando a curva crescente dessas demandas o 
desempenho da Dataprom nestes dois últimos anos tem se 
mostrado bem favorável, relata o executivo. “Tivemos um 
crescimento na média de 6% ao ano, obtendo resultados 
expressivos, considerando a atual situação do país e do 
mercado e transporte e Mobilidade”, avalia. “Hoje temos 
vários Sistemas de Bilhetagem instalados, dentro e fora 
do Brasil, entre os quais podemos destacar as capitais 
Curitiba(PR), São Luís(MA), Manaus(AM) e Palmas(TO)”. 

TENDÊNCIAS 
Quanto a gestão de frota, diz Felisbino, o próximo passo 

tecnológico é a integração do sistema com a gestão semafó-
rico das cidades, para que os ônibus possam ter a prioridade 
na travessia nos cruzamentos de maneira inteligente, ou seja 
quando o mesmo estiver atrasado em sua programação de 

viagem. “Para esta 
demanda a Data-
prom já desenvolveu 
a solução Prioridade 
Seletiva Inteligen-
te”, anuncia.

 Além disso, a 
Dataprom dispõe 
em seu portfólio de 

“O cliente dos serviços de transporte público 
está mais consciente, exige do sistema opções 

adequadas para se deslocar, e isso está 
provocando transformações importantes no 

desenvolvimento de novas soluções”
Rafael Teles, da Transdata

TECNOLOGIAS NO TRANSPORTE – BILHETAGEM

“Inovamos ao incorporar soluções inéditas 
ao nosso portfólio, como o serviço de 

transporte público por aplicativo (MaaS),   
que terá grande demanda no Brasil”

Marcionílio Barbosa, da Empresa 1
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sistemas de sinalização de passagem em nível e 
de monitoramento de veículos, entre outros. 
“Nosso software Antares Evolution, evoluído 
pela Dataprom ao logo de mais de 20 anos, 
integra estas e outras soluções e permite 
que tudo possa ser gerenciado a partir de 
um único local”, explica. O sistema permite 
que tarefas até então manuais sejam revisa-
das e processadas online, reduzindo o tempo 
de reação e os custos de toda a estrutura, e 
está em operação em grandes capitais brasileiras 
como Curitiba, São Paulo, 
Florianópolis, Palmas, Cuia-
bá, Manaus, Rio Branco, 
Porto Velho, São Luís, Goi-
ânia e Rio de Janeiro, e nos 
sistemas de transporte 
coletivo de Maringá, Ponta 
Grossa e Cascavel.

Em breve, os ser-
viços da Dataprom in-
cluirão soluções de pagamento de passagem através de 
cartão de crédito ou débito e através do celular, utilizado 
tecnologias como Apple Pay e Samsung Pay.

 
NOVA CONSCIÊNCIA 

Para Rafael Teles, diretor de produtos da empresa Trans-
data, o cliente dos serviços de transporte público está mais 
consciente de seus direitos e exige do sistema opções adequa-
das para se deslocar. “Isso está provocando transformações 
importantes no desenvolvimento de novas soluções, como mu-
danças no design de serviços e  flexibilização dos meios de paga-
mento”, reflete. São tecnologias que precisam ser incorporadas 
ao modelo de negócio das empresas de transporte de forma 
irreversível, diz. Em paralelo, Teles lembra que é preciso compa-
tibilizar essas necessidades tecnológicas às condições, sempre 
restritas, de financiamento do serviço de transporte público. 
“Ou seja, é preciso oferecer mais tecnologia sem onerar o custo 
e nessa configuração podemos citar o sistema MAAS (Mobility 
As A Service) e as Redes de Transporte Responsivas como no-
vas fronteiras da mobilidade 
urbana nas cidades inteligen-
tes”, exemplifica.

O executivo diz que em 
2018 o faturamento bru-
to da Transdata cresceu 
consideravelmente, em re-
lação aos anos anteriores, 
em função do aumento nas 
vendas do Validador V6 e 
o aumento na contrata-
ção da solução de Rede de 
Vendas, além da renovação 
de importantes contratos 

e novos clientes. “Nessas renovações, consta-
tamos também que os clientes incluíram no-

vos produtos em suas frotas que antes não 
haviam adquirido”, comenta.

INOVAÇÕES
Teles adianta que a solução para reser-

vas e vendas de passagens online para o 
público rodoviário, que se utiliza do sistema 

omnichannel, está em fase final para o mer-
cado. Além disso, em 2019, a Transdata lançará 

um novo sistema de ITS, to-
talmente modular e flexível 
para bilhetagem eletrônica, 
com gerenciamento de fro-
ta e CRM. “Isso significa 
que conseguimos reunir, 
em uma única plataforma, 
todos esses módulos, facili-
tando o dia a dia das empre-
sas para administrar e ge-

renciar toda operação de ITS, desde o transporte urbano ao 
intermunicipal”, detalha. “Também apresentaremos uma nova 
geração de validadores V7®, desenvolvido em acordo com as 
normas da União Europeia e com novas funcionalidades para 
projetos de Account Based Ticketing, que será compatível e 
interoperável com a família de validadores V6®, que continua-
rá em linha. Também desenvolvemos um novo sistema de vide-
omonitoramento para ser integrado aos validadores V6 e V7, 
permitindo instalação mais simples e com menor custo ope-
racional que as soluções de CFTV tradicionais”, complementa.

A Transdata mantém  projetos internacionais em an-
damento, tanto na América Latina quanto na África, entre 
os quais se destaca o case de Angola: “Nosso dispositivo 
controla da catraca até o itinerário eletrônico dos ônibus, 
e todo o sistema roda em nuvem. Somos fornecedores ex-
clusivos de toda solução de ITS necessária, desde a bilhe-
tagem eletrônica até a telemetria da frota, monitoramento 
das operações via GPS e plataforma de software em nu-
vem”, relata Teles. 

Marcionílio Barbosa, da Empresa 1, admite que controlar fraudes no sistema de 
bilhetagem automática é um eterno desafio para as empresas do setor. Conta que 
com a última atualização do software de Controle de Fraudes da marca, foi possível 
perceber uma mudança no comportamento de alguns usuários, como estudantes, que 
deixaram de usar seu cartão várias vezes ao dia. “Com esta solução, o índice de frau-
des em um ano pode cair de 15% para 5%. Consequentemente, a eficiência da solução 
transfere um ganho de até 4% na receita”, revela, lembrando ainda que o software é 
muito simples de operar e que cada vez mais planejamento e gestão estarão no foco 
das transportadoras.

Controle de fraudes: eterno desafio

“O próximo passo tecnológico é a 
integração do sistema de transporte com 

a gestão semafórica das cidades, para 
que os ônibus possam ter a prioridade na 

travessia nos cruzamentos”
Jailson Felisbino, da Dataprom
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ENTREVISTA - ANÍRIO NETO

Onda de inovações invade o setor

FROTA&Cia: As transportadoras 
rodoviárias de carga estão 
assimilando as novas tecnologias 
disponíveis no mercado?

Anírio Neto: As empresas de 
transporte rodoviário de cargas do 
estado de São Paulo acompanham os 
avanços tecnológicos que são apre-
sentados pelo mercado e estão ani-
madas com o movimento de inovação 
que hoje permeia o setor. No entanto, 
na maioria dos casos, esse comporta-
mento ainda é reflexo das exigências 
impostas pelos embarcadores de car-
ga e pelas seguradoras. O transporta-
dor geralmente faz o que o embarcador 
pede e isso implica em adotar novas e 
modernas tecnologias, que garantirão 
eficiência em todo o processo logístico. 
Essa necessidade fez com que a maio-
ria das transportadoras ampliasse o 
uso de soluções tecnológicas da área 
administrativa para a área operacional 
e hoje vemos um mercado tecnológico 
repleto de ferramentas que facilitam 
as operações de gestão, mobilidade, 
rastreamento, carregamento de carga 
e outras tantas soluções aplicáveis.

FROTA&Cia: Há uma preocupação no 
setor em manter investimentos fixos 
em recursos de TI?

Anírio Neto: Ainda não. No geral, 
os investimentos em TI ainda são tí-

midos e a cultura do pioneirismo tec-
nológico, nesta seara do transporte 
rodoviário de cargas, ainda é baixa e 
cabe apenas às grandes transporta-
doras. Acredito que, aos poucos, os 
empresários de pequenas e médias 
empresas mudarão essa mentalidade. 
Por enquanto, um grupo considerável 
de companhias espera o vizinho provar 
a novidade para ver se dá certo. Em 
média, os aportes em Tecnologia da In-
formação oscilam entre 2% e 3% do 
faturamento mensal e, via de regra, 
são destinados apenas às tecnologias 
já instaladas e não a inovações.

FROTA&Cia: Hoje o mercado de TI 
oferece incontáveis soluções 
customizadas para clientes 
de transporte. E os 
produtos das Startups, são 
acessíveis e atrativos?

Anírio Neto: O diferencial 
das Startups que traba-
lham neste mer-
cado é que seus 
produtos são, de 
fato, inovadores. 
Eu mesmo tenho 
uma empresa, a 
Unique Soluções 
para Logística, 
que no momen-
to está desen-

volvendo uma plataforma única, que 
atende tanto o embarcador quanto 
o transportador, funciona como uma 
espécie de assistente de logística e 
introduz um conceito inovador, pois 
permite o relacionamento entre todos 
os parceiros do negócio em um único 
ambiente virtual. Nossa preocupação 
é encontrar uma solução que traga 
resultados para todos os agentes da 
cadeia logística no processo. E este 
tem sido o foco de trabalho das demais 
Startups que trabalham para o setor. 
Hoje, todos os envolvidos na operação 
logística querem eficiência nos resul-
tados e, para isso, é preciso investir 
cada vez mais em novidades tecnológi-
cas, que mostrem o caminho para che-
gar aos resultados esperados. 

FROTA&Cia: Há demandas por novas 
soluções de TI em transportadoras 
de todo o país?

Anírio Neto: Por enquanto, as 
maiores demandas por recursos de 
TI estão concentradas nas regiões 
Sudeste e Sul do país. A consciência 

dos possíveis benefícios advindos de 
avanços tecnológicos ainda não 
chegou à maioria das transpor-
tadoras brasileiras. Mas essa 
resiliência tem uma explica-
ção: a maioria dos empresá-

rios do setor já vivenciou, 
ao longo dos últimos 
20 anos, diversas 
ondas de inovações 
que, no fim das 
contas, que não 
entregaram os 
resultados pro-
metidos. 

Anírio Neto, Diretor Técnico de Tecnologia da Informação 
do Setcesp, sindicato que representa as transportadoras 
do estado de São Paulo e Coordenador do Laboratório 
de Inovação da entidade, acredita que a oferta de novas 
tecnologias para o setor, se assimilada por todos, poderá 
ampliar a eficiência de toda a cadeia logística
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A
os poucos, as transportadoras rodoviárias de 
carga brasileiras vão aderindo aos apelos das 
novas  tecnologias voltadas para o transporte, 
que apresentam cada vez mais recursos para au-

mentar a eficiência dos negócios. A parafernália ciber-
nética já é uma realidade em transportadoras de grande 

porte, que trabalham amparadas por um exército de 
computadores onde plataformas multi-

funcionais integram tecnologias diversas e cruzam en-
tre si relatórios de monitoramento da rotina operacional, 
em busca de novas receitas, menos prejuízos, melhores 
resultados e qualidade impecável no atendimento. Como 
veremos a seguir, não faltam novidades aplicadas para o 
segmento de gestão operacional e a indústria de tecno-
logia vê com otimismo o avanço dessas demandas para 
os próximos anos.   

P O R  S O N I A  C R E S P O 

Eficiência cibernética
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Na contramão da crise econômica, o mercado de soluções tecnológicas  
para o transporte rodoviário de cargas não para de crescer, com ofertas de softwares  

cada vez mais customizados, que aumentam a eficiência das operações e estão  
transformando o modelo dos negócios das empresas do setor

TECNOLOGIAS NO TRANSPORTE – GESTÃO DE FROTAS
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NOVA REALIDADE 
A amplitude do atendimento da Produsoft, desenvolve-

dora de sistemas de gestão de frotas há 32 anos, permite 
reconhecer com maior facilidade as demandas de cada espe-
cialidade de carga, garante  Jamil Gomes Regra, diretor de 
Marketing, ainda que a competitividade entre produtos simi-
lares no mercado tenha aumentado muito nos últimos anos.  
“Mas ainda hoje acho que meu maior concorrente tem sido o 
Excel”, brinca, lembrando que até 2014, muitas das grandes 
empresas embarcadoras e transportadoras ainda faziam a 
gestão de suas frotas apenas com a famosa planilha do Win-
dows. Regra identifica, nos dias atuais, muitos empresários 
do setor preocupados apenas em avançar tecnologicamente 
no setor administrativo e legal.

Já a preocupação com ganhos de eficiência e custo ope-
racional é uma realidade empresarial recente, diz. A Pro-
dusoft se consolidou no mercado com alguns sistemas de 
gestão, como o de controle de consumo de combustível e de 
pneus e gestão documental para frotas pesadas, cujos clien-
tes são Braspress, Tegma, Santos Brasil e Martin Brauwer, 
entre outros, que, juntos, respondem por 60% do fatura-
mento da empresa.  “Trabalhamos com empresas de todos 
os tamanhos, pois acredito que o porte da transportadora 
não é o  fator determinante para que o empresário tenha 
interesse em investir em tecnologia. Há muitas pequenas 
empresas que enxergam bem melhor os resultados  des-
sas soluções aplicadas”, revela, lembrando que as demandas 
por recursos tecnológicos de empresas menores cresceram 
muito nos últimos anos. “Transportadoras agrícolas das re-
giões de Mato Grosso e Goiás, com frotas entre 5 e 30 
caminhões, vem adotando cada vez mais ferramentas para 
controlar e melhorar sua gestão operacional”, conta. Em ou-
tros tempos, empresas com menos de 50 caminhões nem 
queriam ouvir sobre as funcionalidades e a economia possível 
com a gestão eletrônica, que pode chegar a 30% da receita. 

Na ferramenta de gestão de pneus, por exemplo, que 
também avalia o desempenho da carcaça e o processo de 
recapagem, se o empresário não tiver uma ferramenta para 
medir o custo por quilômetro, ele acabará sendo induzido 
a comprar o pneu mais barato, que poderá ter um custo 
final 20% superior à versão mais cara do mercado, exem-
plifica. A Produsoft também desenvolveu recentemente um 
sistema de gestão para frotas leves que controla a rotina 
de condutores, multas, carteiras de motorista e acidentes, 
atualmente em operação nos 3 mil veículos da Ambev. “Hoje 
já trabalhamos com um banco de imagens para todos esses 
documentos, o que facilita a rápida localização”, detalha.

A crise econômica frustrou as expectativas iniciais da 
Produsoft para 2018. “Investimos muito em eventos e divul-
gação ao longo do ano e esperávamos um resultado comer-
cial 30% superior ao de 2017, mas só conseguimos avançar 
10% no resultado”, revela Regra. Para o executivo, desta 
vez a recessão foi mais brava que as anteriores. No entanto, 
prefere manter uma postura otimista para 2019: “Entre ja-

neiro e abril já aumentamos 15% nossas vendas em relação 
ao período anterior”, compara. “Este resultado poderá me-
lhorar ainda mais com as novidades que estão desenvolvidas 
pela Produsoft e em breve estarão no mercado, entre elas o 
aplicativo de check list, que estará disponível para celular e 
tablet”, adianta, sem revelar datas. 

TRANSFORMAÇÃO 
Com a experiência de mais de três décadas fornecendo 

soluções tecnológicas para embarcadores, a GKO Informá-
tica acompanhou de perto a transformação das demandas 
desse mercado. Isley Roberto Schroeder, CCO da empresa, 
diz que, hoje, tanto o parque fabril brasileiro como as trans-

O foco no desenvolvimento de uma plataforma única 
que acomode e integre   todas as soluções do cliente 
também é prioridade na Valecard, conta  Leandro Fer-
raz de Oliveira, gerente de Grandes Contas da empresa. 
Há 25 anos disponibilizando soluções para o mercado de 
transporte, hoje a marca trabalha com um Cesta Frota 
que inclui quatro produtos:  controle de abastecimento, 
telemetria, manutenção de frotas e gestão avançada de 
frotas, de veículos leves e pesados. O serviço carro-che-
fe de vendas da marca é o controle de abastecimento e 
responde por 90% do faturamento. “Dentro desta ferra-
menta criamos recentemente um braço tecnológico que 
faz toda gestão da documentação dos veículos da frota”, 
adianta o executivo.

Ferraz enxerga avanços importantes,  tanto em 
produtos como em concorrentes, que fortaleceram 
as relações no setor. “Há dez anos essas tecnologias 
eram incipientes e essa configuração mudou porque 
o perfil do gestor mudou, hoje ele quer se aprimorar 
cada vez mais e, consequentemente, pede cada vez 
mais inovações”, analisa. Nos últimos quatro anos, a 
Valecard vem registrando crescimento comercial anual 
em torno de 30%. “Mantemos essa mesma projeção 
para 2019”, afirma Ferraz. 

Como a concorrência também não para de inovar, o 
executivo diz que o atendimento dedicado ao cliente pas-
sou a ser o principal diferencial da empresa. “Hoje não 
basta ser flexível, é preciso descobrir o grau de dificulda-
de operacional de cada cliente e apresentar as soluções 
adequadas”, acredita. A Valecard ainda conta com o apoio 
estratégico da rede de mais de 20 mil estabelecimentos 
de abastecimento e de manutenção credenciados. Ferraz 
estima que hoje a empresa atenda 5 mil veículos pesados 
com a ferramenta de manutenção de frotas e mais de 
200 mil caminhões com a solução de abastecimento. 

Gestor quer inovações
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portadoras de carga estão conscientes 
de que só as tecnologias acompanham 
cada vez mais de perto os processos e 
reforçam a representatividade operacio-
nal dos negócios.  Em outras palavras, 
a concorrência não para de aumentar e 
os recursos tecnológicos passaram a 
ser um importante diferencial. “O que 
era um mero processo de conferência 
de etapas no processo logístico hoje exi-
ge qualidade na entrega e eficiência em 
toda a operação”, diz, lembrando nos úl-
timos dez anos aumentou muito o nível 
de consciência de todos os envolvidos 
quanto à necessidade de implementar 
esses recursos.  

Para Schroeder, a maior oferta de 
recursos tecnológicos e a um custo 
mais acessível  fez com que o comércio 
varejista viva hoje um processo de ansie-
dade crescente, acredita o executivo. “As 
entregas de e-commerce retratam bem 
esse mercado: os clientes querem acom-
panhar cada vez mais de perto todas as 
etapas da entrega”. Neste campo, o Brasil avançou tecno-
logicamente, mas ainda está aquém da realidade de países 
desenvolvidos, que hoje já lançam mão de drones e robôs, 
compara.  No entanto, recursos de “Inteligência Artificial”, 
uma das tendências desse mercado, já permeiam  soluções 
GKO Frete e Confirma Fácil, que  conseguem definir o melhor 
formato de transporte para cada produto, com o menor cus-

to de entrega. “O sistema analisa todas 
as possibilidades e me ajuda a formatar 
o envio de uma carga da melhor maneira 
possível”, explica.  

Para Isley Schroeder, os resultados 
só aparecem quando houver uma gestão 
responsável, que acompanha todas as 
etapas da operação. Foi pensando nisso 
que a GKO Informática acaba de lançar 
no mercado a ferramenta Diagnóstico de 
Boas Práticas de Gestão de Frete, que 
esmiúça todas as etapas do processo 
logístico em busca de maior eficiência.  
A solução apresenta um questionário in-
teligente, parametrizado com cerca de 
200 práticas, para submeter os embar-
cadores a perguntas que indicam se a 
empresa está ou não em conformidade 
com as denominadas boas práticas. “Ao 
terminar de responder às perguntas, o 
usuário terá um diagnóstico comparando 
o que foi respondido à pontuação máxima 
e à média do mercado, para fazer a pon-
deração do resultado”, explica. “A ferra-

menta indicará oportunidades de melhoria, deficiências, pro-
porciona uma visão em gráficos dos resultados e os pontos 
onde a empresa ainda não alcançou a boa prática”, detalha. 
As avalições pontuam de zero a 945 pontos. Nas amostras 
preliminares realizadas pela GKO, o resultado da maioria das 
empresas testadas alcançou entre 100 pontos e a metade 
da pontuação máxima, relata Schroeder. “Isso significa que 

ainda há um longo caminho a 
percorrer até a eficiência má-
xima”, constata. 

“Ainda hoje meu 
maior concorrente 
tem sido o Excel”

Jamil Gomes Regra, da Produsoft

“A maior oferta 
de recursos 
tecnológicos e a 
um custo mais 
acessível faz com 
que o comércio 
varejista viva 
hoje um processo 
de ansiedade 
crescente”
Isley Roberto Schroeder, da 
GKO Informática

TECNOLOGIAS NO TRANSPORTE – GESTÃO DE FROTAS
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ACOPLAMENTO
Embora seja uma ferramenta tecnológica 

tradicional no setor, a gestão de manutenção 
e de abastecimento de frotas também evo-
luiu nas duas últimas décadas. A Maxifro-
ta, por exemplo, que atua nesse mercado 
há mais de 15 anos e mantém 20% de sua 
carteira de clientes formada por transpor-
tadores rodoviários de carga, identifica a 
cada ano novas necessidades dos usuários. 
“O cliente está mais consciente e agora bus-
ca funcionalidades mais completas 
e integradas que se revertam em 
ganhos”, explica Maurício Macias, 
gerente de TI e Produtos. Para aten-
der essa amplitude de exigências, a 
empresa reconfigurou recentemente 
toda a plataforma de gestão, melho-
rando o fluxo e a interação das so-
luções. “Na realidade estamos evo-
luindo para uma ampla plataforma de 
serviços,  como um market place”, 
exemplifica, lembrando que no univer-
so tecnológico o software individual está sendo descontruído 
e, no lugar de ferramentas monolíticas, entram agora ambien-
tes  cibernéticos que acomodem e integrem inúmeras solu-
ções, inclusive de concorrentes entre si. 

Macias acredita que a dinâmica desse mercado acabou 
gerando parcerias muito interessantes. “O momento atual 
exige esse acoplamento de negócios”, acredita. A realidade 
econômica atual do Brasil, acredita, só fortalece o mercado 
de tecnologia, determinado em desenvolver recursos para 
aumentar os resultados das empresas. A Maxifrota, que 
integrava a estrutura societária da Nutricash até 2017 – 
ano em que fez o  Spin off do grupo a passou a caminhar 
com as próprias pernas, manteve um histórico crescente 
nos negócios e em 2018 ampliou em 22% o volume total 
de abastecimentos realizados. As  soluções de gestão de 
frotas e de abastecimento da marca apresentam resultados 
bastante interessantes: “No período inicial de seis meses, a 
solução garante ganhos entre 20% e 25% com combustível 
e manutenção”, estima Macias. 

O próximo passo no desenvolvimento de soluções da Ma-
xifrota será ampliar ainda mais a capacidade desses acopla-
mentos, assim como usar ferramentas de Big Data para 
análises preditivas e, mais à frente, lançar mão do sistema 
Machine Learn para implementar mecanismos antifraude. 
“Não temos muitas ocorrências de fraudes neste segmento, 
mas nunca é demais estar preparado para evitar esse tipo 
de sinistro”, finaliza. 

POLIVALÊNCIA 
A Praxio, fornecedora de soluções de software para toda 

a cadeia de transporte de cargas, passageiros e embarca-

dores, desde o ERP até soluções operacionais das 
empresas, acompanha a evolução das deman-

das há quase 40 anos. Valmir Colodrão, CEO 
da empresa, conta que  o ano de fundação 
foi 1981 e, naquela época, a proposta era 
desenvolver ferramentas exclusivamen-
te para o transporte de passageiros. “A 
partir do ano 2000 começamos a aten-
der também a empresas do transporte 

de cargas, mas desde a fundação, sem-
pre fomos especializados no transporte. Em 

2018, contratamos uma empresa 
especializada e fizemos o rebranding 
da marca, pois o nome BgmRodotec 
não traduzia mais o que entrega-
mos ao mercado. Com o novo nome 
Praxio, partimos para aquisições de 
empresas do segmento, entre elas a 
HiveCloud, Avacon e a Autumn,  que 
complementaram nossas soluções e 
que surpreenderam nossos clientes.  

 “Antigamente, o nosso relacio-

A NDDIgital entrou  no mercado de documentos fis-
cais eletrônicos há 15 anos e a partir de2012, desen-
volveu um produto exclusivo para o pagamento de frete 
e um sistema de gestão de frotas próprias, para o qual 
a marca tem hoje boas projeções de crescimento co-
mercial nos próximos anos. “Com a elevação no custo de 
transporte de cargas depois da oficialização da Tabela de 
Fretes da ANTT notamos que está havendo, por parte da 
indústria, uma preferência por voltar ao antigo sistema 
da frota própria. Essa tendência amplia as possibilida-
des para nosso produto de gestão”, avalia Anor Luiz Pitt 
Zanotto gerente de produtos da NDDigital, que só em 
2018 ampliou em 50% o volume de emissões de ope-
rações de transporte, em relação a 2017 e aumentou 
em 20% seu faturamento. “Este resultado foi possível 
porque tivemos um aumento considerável na carteira de 
clientes”, justifica. Os transportadores de carga repre-
sentam 60% desse contingente, seguidos pelas coope-
rativas de transporte e pelos embarcadores, cada um 
deles com uma fatia de 20%. Zanotto adianta que as fer-
ramentas via mobile serão a próxima novidade da NDDi-
gital. “Nosso cliente já sabe que as novas tecnologias 
são essenciais para seu negócio, pois integram soluções 
entre si e agregam valor ao resultado, reduzem custos e 
aumentam a eficiência”, finaliza.  

Ferramentas Mobile:
futuro

“Hoje não basta ser 
flexível, é preciso descobrir 

o grau de dificuldade 
operacional de cada cliente 

e apresentar soluções 
adequadas”

Leandro Ferraz de Oliveira, da Valecard
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namento com os clientes era fei-
to com os gerentes e usuários, 
pois o software de gestão era 
visto como um “agilizador” de ta-
refas manuais. Com o passar do 
tempo, o software se tornou uma ferramenta de decisão es-
tratégica e a partir daí, começamos a nos relacionar com to-
dos os atores das empresas, desde os acionistas até usuá-
rios, o desafio passou a ser atender a demandas individuais,  
pois nem sempre os interesses são os mesmos. Evoluímos 
muito no sentido de ajudar os nossos clientes em tomar as 
melhores decisões estratégicas, fornecendo muitas infor-
mações para que eles melhorem sua gestão”, conta.

A Praxio, diz Colodrão,  também foi afetada pela crise em 
2018, mas em nenhum momento reduz o aporte de investi-
mentos. “A crise é importante para fazer o dever de casa,  é 
um freio de arrumação, mostra que precisamos inovar. Nos 

últimos três anos contratamos 
mais de 50 profissionais, criamos 
uma equipe de inovação que pen-
sa em tecnologia o tempo todo, 
adquirimos 3 empresas e quase 
dobramos de tamanho, passa-
mos de cerca de 600 contratos 
(8.000 CNPJs) para cerca de 4 
mil contratos e, além disso, pas-
samos a atender também o mer-
cado de embarcadores”. Durante 
essa  jornada de novos negócios, 
Colodrão conta que encontrou 
empresas com várias percepções 
de valores, algumas delas enca-
rando as soluções como inves-
timento e outras, como custo. 
Os ganhos com os avanços da 
tecnologia, garante, dependem 
de como as empresas estão or-
ganizadas e são gerenciadas. “Os 

clientes costumam não divulgar os benefícios, mas em al-
guns casos, constatamos que os investimentos com a tec-
nologia se pagam em 3 meses”, revela.

Colodrão avalia que o momento atual é de cautela, pois 
muito se ouve  falar em veículos autônomos, veículos elétricos 
e veículos compartilhados. “Na verdade há muita incerteza, 
mas estamos preparados para atender qualquer demanda do 
mercado. Hoje temos cinco grandes sistemas comercializa-
dos – o Globus, Siga-i, Avacorp-i, Praxio Embarcador e a pla-
taforma de venda de passagens LUNA, mas no total temos 
cerca de 60 soluções especializadas para o transporte. Nos 
nossos planos estão a introdução da ferramenta IA, para que 

possamos nos antecipar a problemas 
mecânicos dos veículos, e a automa-
tização da manutenção. Atualmente 
o nível de satisfação dos clientes com 
os nossos produtos e serviços gira em 
torno de 98%, nosso desafio é mantê-
-lo em alto nível, por isso, capacitamos 
e investimos muito nos nossos profis-
sionais”, complementa. 

“A dinâmica 
desse mercado 

acabou gerando 
parcerias muito 

interessantes 
e o momento 

atual exige esse 
acoplamento  
de negócios”

Maurício Macias,  
da Maxifrota

“O transportador 
já entendeu que o 
software se tornou 
uma ferramenta de 
decisão estratégica”
Valmir Colodrão, da Praxio

TECNOLOGIAS NO TRANSPORTE – GESTÃO DE FROTAS
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FINTECH 
Os meios de pagamento de frete 

também evoluíram nos últimos anos e a  Repom, marca da 
divisão de Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred Bra-
sil, dispõe hoje de sete soluções completas que apoiam as 
empresas de transportes, a indústria e os caminhoneiros a 
gerirem com mais agilidade e eficiência suas operações. 

“Além disso, para os caminhoneiros, contamos com o 
Clube de Benefícios voltado aos profissionais das estradas. 
Uma estrutura que contempla produtos e serviços que va-
lorizam o tempo e a saúde dos motoristas para que apro-
veitem mais e melhor a vida”, descreve  Thomas Gautier, di-
retor de Mercado Rodoviário da divisão de Frota e Soluções 
de Mobilidade Edenred Brasil. “Temos transformado nosso 
conhecimento para atuar como uma ‘Log Fintech’ ao criar 
soluções que respondem às necessidades do nosso público 
com novas tecnologias e inovação”, acrescenta.

Gautier exlica que o conceito de Log Fintech incorpora 
três pilares relevantes: o Log, em menção ao know how lo-
gístico de mais de 25 anos de estrada da empresa; o Fin, 
que remete a experiência em serviços financeiros, adminis-
trando os fluxos de pagamentos das empresas e na oferta 
de soluções para caminhoneiros; e o Tech, que traduz uma 
marca que investe em tecnologia e em uma metodologia ágil 
para endereçar às necessidades dos clientes. 

O executivo não abre informações sobre o atual volume 
de vendas da Repom, mas reiteira que a marca preserva uma 
posição de liderança no setor, com números expressivos. “Já 
contribuímos na gestão do transporte de cargas de mais de 2 
mil empresas clientes e impactamos mais de 1 milhão de cami-
nhoneiros com nossas soluções 100% pautadas em tecnolo-
gia, por meio de plataformas tecnológicas”, diz. No último ano, 
a Repom desenvolveu uma plataforma de Gestão de Pedágio, 
que permite gerenciar as despesas com pagamento de pedágio 
para todos os veículos da frota de forma ágil e transparente

CAMADAS 
Com uma expertise de 30 anos no desenvolvimento de 

softwares de gestão e fornecedora de grande portfólio de 
soluções, a Senior decidiu apostar no segmento de logística 
a partir de 2014, com a aquisição de algumas empresas de 
tecnologia que já atendiam o setor. A conduta foi certeira e 
hoje, entre embarcadores, operadores logísticos  e trans-
portadores, o setor já responde por 15% da carteira de 
clientes da empresa. “Nossos produtos estão em 48% das 
vendas de e-commerce”, estima Anderson Benetti, Head de 
Produtos de Logística e Transporte.

O momento de mercado é bastante positivo, avalia Be-
netti. “O setor não está mais tão carente desses recursos 

Em tempos de oscilação de preço do diesel, a  CTF 
Technologies iniciou em maio a operação-piloto do Cartão 
Caminhoneiro Petrobras, direcionado principalmente aos 
caminhoneiros autônomos, que funcionará como cartão 
pré-pago na compra de diesel. Segundo a BR, o novo 
cartão vai atenuar riscos de volatilidade dos preços do 
diesel, garantindo ao usuário o preço do combustível por 
30 dias. O cartão já está disponível para uma centena 
de caminhoneiros, previamente selecionados, que estão 
experimentando o serviço nos postos Petrobras da Rede 
Siga Bem participantes do projeto- piloto nos estados 
do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. “Trata-se de uma 
oportunidade muito importante para ajudar na previsibi-
lidade de custos”, explica Paulo Bonafina, Presidente da 
CTF Technologies.

Custo previsto

“Depois da 
oficialização da 

Tabela de Fretes, 
notamos que 

parte da indústria 
voltou a adotar 

frota própria e essa 
tendência amplia as 
possibilidades para 

nosso produto 
 de gestão”

Anor Luiz Pitt Zanotto, NDDigital
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“O empresário 
precisará tornar 
sua frota cada vez 
mais produtiva, caso 
contrário não terá 
retorno financeiro”
Anderson Benetti, da Senior

TECNOLOGIAS NO TRANSPORTE – GESTÃO DE FROTAS

e as novas ferramentas estão mais acessíveis 
tecnologicamente”, analisa. Em paralelo, admite 
que as vendas de soluções tendem a melhorar 
em momentos economicamente difíceis, já que a 
crise obriga as empresas a trabalharem com pro-
cessos mais operacionais enxutos e, para 
isso, é preciso reforçar os recursos tec-
nológicos. Em 2018, a Senior ampliou em 
16% as vendas de soluções para trans-
portes.  “Estamos sendo surpreendidos 
comercialmente de forma positiva. Os 
produtos mais comercializados pela 
Senior para empresas de transporte 
ainda são as ferramentas WMS e TMS. 
Recentemente, a empresa lançou no 
mercado a solução Senior X Paltaform, 
que centraliza o acesso às aplicações em 
um único lugar, facilitando a gestão das ope-
rações das empresas.  “É uma ferramenta 
simples e tem a vantagem de imediata inte-
gração entre sistemas e processos de ne-
gócios distintos.  Possui a mesma identidade 
visual e processos de autenticação/ autori-
zação do usuário,  agregando mais funcionali-
dades, segurança de informação e dinamismo 
para o negócio”, detalha.

“Somos o único fornecedor de uma camada de 
utilização logística integrada com o WMS e o TMS”, 
anuncia Benetti, apontando alguns dos ganhos: uma das opera-
ções  monitoradas conseguiu reduzir em 23% a quilometragem 

rodada durante o percurso e aumentar 
em 16% a taxa de ocupação do caminhão.  
“Hoje a eficiência operacional passa obri-
gatoriamente por novas tecnologias e 
um de nossos principais produtos é  uma 

camada de soluções que atua na melhoria 
do planejamento de transportes”, deta-

lha. Para Benetti, o tripé empresa/pessoas/
tecnologia passou a ser a nova configuração 
estrutural das transportadoras.

Para o executivo, o empresário precisa 
tornar produtivo aquele veículo, caso con-
trário não terá retorno financeiro. Benet-
ti conta que, desde janeiro deste ano,  a 
Senior vem investindo em palestras sobre 
as novas tendências para o setor, denomi-
nadas de Senior Experience, mostrando 
aos clientes algumas realidades contem-

porâneas, como a velocidade do mercado, 
em quais pilares as empresas devem focar diante do atual 
cenário econômico e como a cultura influencia esse pro-

cesso de transformação.
Benetti admite que os desafios da tec-

nologia aplicada às operações de transporte 
de cargas  são grandes, mas reconhece que 
o mercado tem evoluído muito nos últimos 
anos.  “Nossa proposta é conseguir as me-
lhores soluções para cada negócio e, para 
isso, temos ido in loco, conhecer a rotina de 
cada cliente”, diz.  

“Temos transformado nosso 
conhecimento para atuar 
como uma ‘Log Fintech’”

Thomas Gautier,  
da Edenred Brasil/Repom
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P O R  S O N I A  C R E S P O 

Gestores Eletrônicos
Recursos de telemetria e rastreamento 
deixaram de ser apenas exigências 
de embarcadores e seguradoras 
e assumem funções vitais nas 
transportadoras, como controlar 
o desempenho operacional das 
frotas e melhorar o desempenho 
dos condutores

N
o universo de 
transportes, 
mudaram os 
objetivos na 

busca pela tecnologia 
adequada para tocar o 
negócio, interpreta Ra-
fael Podestá, gerente 
de produtos e marke-
ting da Omnilink. “Quem 
mandava antes era a 
seguradora e a tecnologia adquirida acompanhava as impo-
sições das apólices. Esse procedimento se inverteu 
nos últimos anos porque os recursos de tecno-
logia começaram a mostrar resultados mais 
eficientes e, consequentemente, a bara-
tear o seguro das operações”, comenta. 
Esses resultados também mudaram a in-
terpretação da relação custo X benefício 
dessas tecnologias, antes consideradas 
muito caras. O cálculo desse indicador le-
vava em conta apenas dois valores e hoje 
essa equação tem uma enorme lista de bene-
fícios e ganhos a serem considerados. 

Hoje o foco de atuação da 
Omnilink está 100% concentrado 
no segmento de cargas, prosse-
gue Podestá. “Percebemos uma 
preocupação entre os empresá-
rios de grandes transportadoras 

em ampliar o controle de segurança das operações, 
garantidas pelo sistema de rastreamento, 

avançando para um processo de prevenção 
de acidentes, alcançado através da análise 
de relatórios originados pela telemetria. 
Hoje estamos concentrados no desen-
volvimento desses recursos e na confi-
guração de uma plataforma universal, que 
acomode e integre os softwares de cada 

cliente”, diz, adiantando que este será um 
grande diferencial da marca nos próximos 

anos. “Considero um desafio saudável conviver 
e competir com ou-
tros fornecedores, mas 
sempre em busca do 
melhor resultado para o 
cliente”, adverte. 

2018 foi comercial-
mente dinâmico para a 
Omnilink, que cresceu 
44% em novos negó-
cios. Podestá acredita 
que a marca fechará o 

primeiro semestre com crescimento de 15% de novas tran-
sações. No Brasil já são 85 mil veículos pesados 

com a tecnologia Omnilink embarcada, estima 
o executivo. A solução mais comercializada é 

a Omniturbo, a mais avançada ferramenta 
para monitoramento de veículos e gestão 
de frotas disponibilizada pela marca, que 
oferece um elevado grau de segurança, 
controle e automação no transporte de 
cargas de alto valor e cargas perigosas. 

VELOCIDADE 
A implementação da telemetria no trans-

porte de cargas e de passagei-
ros demorou anos, mas agora já 
está incorporando uma função 
estratégica pela velocidade na 
coleta de dados – um importan-
te diferencial 
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TECNOLOGIAS NO TRANSPORTE 
RASTREAMENTO E TELEMETRIA

“Quem exigia sistema de rastreamento 
era a seguradora, mas esse procedimento 
se inverteu nos últimos anos porque os 

recursos de tecnologia começaram a mostrar 
resultados eficientes e, na contramão, a 

baratear o seguro das operações”
Rafael Podestá, da Omnilink

“Com a telemetria é  
possível ter respostas 

operacionais de forma rápida”
Obson de Olliveira, da Pósitron 
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para os negócios, garante Obson Cardoso de 
Oliveira, diretor da unidade de Rastreamen-
to Pósitron. “Com a telemetria é possível 
melhorar de forma rápida”, diz, acreditan-
do que, com essa nova dinâmica, os veí-
culos pesados precisarão cada vez mais 
de novas tecnologias embarcadas.  “Para 
isso já estamos desenvolvendo uma nova 
geração de hardware”, antecipa, lembran-
do que a Pósitron opera em parceria com 
o sistema Sigfox, responsável pela  primeira 
rede global de IoT para conec-
tar bilhões de dispositivos que 
transmitem dados, sem a ne-
cessidade de estabelecer e 
manter conexões de rede. 

Dos atuais 180 mil veículos 
conectados à telemetria da Pó-
sitron, 70% são caminhões e ônibus, adianta Oliveira. “Em 
menor quantidade, as empresas de ônibus começam agora a 
aderir ao sistema, em busca de melhores custos de manu-
tenção e condução segura. A tendência é que as demandas 
aumentem ao longo do tempo”, diz. “Mas o que mais cres-
cem são as demandas de empresas de transporte de carga. 
A crise econômica amplificou a necessidade de segurança, 
porque o risco aumentou no período”, destaca, ao revelar o 

crescimento comercial de 6% no ano passado, 
em relação à 2017. Obson Oliveira destaca 

outro setor da Pósitron que ganhou muscu-
latura nos últimos anos: o pós-vendas. “A 
Pósitron fortaleceu sua equipe de consul-
toria e disponibiliza um staf de profissio-
nais que dão suporte ao cliente para que 
tenha know how necessário”.

NOVO STATUS 
Durante anos confinadas a ferramentas 

de rastreamento, as soluções 
de Telemetria finalmente ga-
nharam status de recursos 
direcionados à eficiência das 
operações. Isso quer dizer que 
podem controlar, por exemplo, 
o comportamento de um moto-

rista de ônibus, ao longo de toda sua jornada, permitindo 
avaliações permanentes desse profissional e a devida orien-
tação para que desempenhe cada vez melhor sua função. Por 
esta razão, Bruno Barreto dos Santos, diretor de vendas e 
operações da desenvolvedora de soluções de telemetria Mix 
Telematics, diz que hoje o mercado de transporte de ônibus 
vem crescendo mais que o de cargas. “Há cinco anos os em-
presários de ônibus começaram a identificar melhorias nos 

“Hoje o mercado de telemetria 
para o transporte de ônibus vem 
crescendo mais que o de cargas”

Bruno dos Santos, da Mix Telematics

TECNOLOGIAS NO TRANSPORTE 
RASTREAMENTO E TELEMETRIA

O aumento do roubo de cargas nas duas últimas décadas e a consequente necessidade de criar novos re-
cursos de segurança para o transporte rodoviário consolidou de vez a indústria de rastreamento e seu fortale-
cimento tecnológico. Essa realidade fez com que empresas especializadas em fornecimento do hardware desses 
sistemas, como a Trucks Control, vissem seus negócios crescerem a olhos vistos nos últimos anos. Há quinze 
anos, quando começou, a clientela da Trucks Control era formada basicamente por caminhoneiros autônomos. 
Hoje os 130 mil caminhões conectados à ferramenta pertencem, na maioria, a grandes e médias transporta-
doras. Entre 2017 e 2018, os negócios da marca avançaram 15%, revela Leonardo Andreeta (foto), gerente 
nacional de vendas da empresa. Ele diz que o segredo do negócio está na composição da ferramenta utilizada: 
um sistema híbrido de rastreamento para caminhões pesados, que combina dados de satélite e de celular, e é 
apoiado por uma rede de 70 oficinas em todo o país, prontas para consertar quaisquer estragos provocados 
na estrutura desses dispositivos, seja por vandalismo, por acidente ou até mesmo por sinistro. Mais que isso: 
Andreeta reitera que qualquer custo para o transportador, hoje em dia, é um empecilho e que a solução Trucks 
Control, além de robusta, tem baixo índice de manutenção. 

O propalado sistema híbrido da Trucks Control  acaba de ganhar um up grade, com a integração de um terceiro 
sistema de dados, via radiofrequência, denominado LoRa. “Um dos benefícios do LoRa é não ser identificado pelo 
sistema Jamer”, revela. Jamer é um obscuro recurso tecnológico muito utilizado por ladrões de carga rodoviária 
para destravar o sistema de rastreamento dos baús. Andreeta enxerga o mercado de segurança em constante 
evolução. Acredita que em breve, os sistemas de rastreamento oferecerão novos recursos, como o controle de 
jornada de motoristas, por exemplo. . 

Despistando o Jamer
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processos e, hoje, o setor estão comprovando que a teleme-
tria é um recurso inquestionável para  melhorar a eficiência 
e os ganhos”, diz, lembrando que a ajuda da telemetria na 
eficiência operacional começou nas empresas de transporte 
de cargas e contribuiu muito para o amadurecimento dessas 
transportadoras. “Em alguns casos, a telemetria aplicada 
pode proporcionar uma economia maior no cliente de ônibus, 
se considerarmos longas distâncias”, avalia.

 Na Mix Telematics, marca mundial que está no Brasil 
há oito anos, o monitoramento de caminhões e ônibus res-
pondem, respectivamente, cada um por 50% da receita 
da marca. Em 2018, o resultado comercial foi 25% supe-
rior ao de 2017, em função da chegada de novos clientes. 
Para 2019, Bruno Santos encara o desafio proposto pelo 
mercado brasileiro: “A grande proposta do momento é a 
cooperação entre fabricantes do setor,  para acomodar 
e integrar soluções com 
diversas funções numa 
única plataforma”, relata. 
Na avaliação do executivo, 
os empresários de trans-
portes querem dispor de 
uma plataforma flexível e 
contar com consultores 
especializados individuais, 
para cada modalidade, 
que interpretem os resul-
tados dos relatórios de 
telemetria e desenvolvam 
condutas operacionais 
convenientes. 

Santos coordena um 
grupo de 40 funcionários, 

a maioria deles com formação em Engenharia. “Hoje ofe-
recemos uma parametrização do sistema para cada tipo 
de transporte”, diz. Independentemente do tamanho da 
empresa, destaca. O executivo, que atua no mercado 
há quinze anos e está na Telematics desde que a marca 
aportou no Brasil,  acredita que o país tem muitos em-
presários inteligentes neste segmento de transportes 
e a crise econômica trouxe  uma série de oportunidades 
para o setor. “Em todas essas empresas o departamen-
to de TI é o que mais cresceu no período de recessão. 
Isso porque hoje ele sabe o que pedir para seus fornece-
dores de tecnologias. Há dez anos eles não tinham essa 
orientação. Também não dispunha de profissionais capa-
citados para avaliar as ferramentas disponíveis no mer-
cado, que diferenciassem uma solução de telemetria de 
uma ferramenta de rastreamento”.    .  

O Grupo Tracker, empresa dedicada ao rastreamento e localização de veículos, 
fechou o primeiro trimestre de 2019 com alta de 15% no faturamento, em relação ao 
mesmo período de 2018. A razão deste crescimento, segundo Rodrigo Rufca (foto), 
gerente de Marketing e Produtos, é a expansão estratégica da empresa, que vem 
ganhando capilaridade com sua infraestrutura de mais de 700 antenas móveis e fi-
xas, estrategicamente distribuídas por todo o território nacional, além da central de 
operações especializada, equipes terrestres, viaturas e aeronaves. A tecnologia uti-
lizada nos rastreadores é a Radiofrequência (RF), considerada a melhor solução para 
roubo e furto e imune à ação de inibidores de sinais (jamers), mas a empresa também 
comercializa produtos baseados no GPS/GPRS e LBS, indicados para monitoramento 
e gestão de frotas. Desde o ano 2000 no Brasil, o Grupo Tracker acaba de chegar à 
marca de 50 mil recuperações.  

Capilaridade estratégica

“Hoje em dia qualquer custo 
para o transportador se torna um 

empecilho. Ele precisa de uma 
solução robusta, fácil de operar e 

com baixo índice de manutenção” 
Leonardo Andreeta, da Trucks Control

“Desde o ano 2000  
no Brasil, o Grupo  
Tracker já realizou  

mais de 50 mil  
recuperações”

Rodrigo Rufca, do Grupo Tracker
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Volvo lança software de Aceleração 
Inteligente para toda a Linha 2020 dos 
caminhões FH, FM e FMX que promete 
economia de diesel de até 10% e apresenta 
as inovações da nova Linha VM 2020 

A 
Volvo do Brasil, que comemora em 2019 seus 40 
anos de produção no Brasil, lançou em abril um novo 
software de Aceleração Inteligente para toda a Linha 
F 2020 de caminhões pesados (os modelos FH, FM 

e FX), que promete reduzir em até 
10% o consumo de diesel. A 
solução define a velocida-
de mais adequada para 
cada operação levando 
em conta fatores como 
carga transportada e 
geografia da rota. Se-
gundo Carlos Paulin, 
engenheiro de vendas de 
caminhões da Volvo, o ci-
clo de transporte de cargas 

é muito competitivo, o custo 
mais alto recai 

sobre o consumo e qualquer ganho de economia aumentará 
a rentabilidade do negócio.

Para comprovar esses ganhos de consumo a Volvo fez 
testes com veículos em operações reais.  “Foram mais de 
1 milhão de km em testes em operações rodoviárias e fora 
de estrada, com clientes que transportam cargas em todas 
as regiões do país, com implementos e cargas diversas, en-
frentando topografias e estradas diferentes”, relata Paulin. 
Durante dois anos de avaliações em operações na empresa 
Cenouras Mishima e na Usina Açucareira São Manoel, am-
bas sediadas no interior de São Paulo, a eficácia do acelera-
dor inteligente pode ser comprovada. “A questão do consu-

mo varia bastante, de acordo com 
a realidade de cada operação. 

Mas nas composições mais 
pesadas, que trafegam 
em estradas com to-
pografia acidentadas, 
tivemos os maiores ga-
nhos”, assegura Paulin.

CENOURAS E CANA 
Toshio Mishima, dire-

tor da empresa Cenouras 
Mishima, foi um dos primeiros 

clientes a testar o acelerador inte-

P O R  S O N I A  C R E S P O 

Aceleração monitorada

Toshio, da Cenouras Mishima, e Wellington, da 
Usina São Manoel: ganhos comprovados

54 Frota&Cia | JUNHO DE 2019

LANÇAMENTO

Aceleração 
inteligente define 
a velocidade mais 

adequada para 
cada tipo de 

operação



ligente no  trajeto de 1,7 mil quilômetros entre 
Brasília (DF), onde é feita a colheita do legume, 
até Piedade (SP), onde está a sede da empresa e 
o vegetal é beneficiado. “Conseguimos uma eco-
nomia entre 4,5% e 5%”, constata. Nas contas 
do empresário, em cinco anos essa economia re-
presentará o valor de um caminhão FH novo. A 
Mishima tem hoje 10 versões FH na operação e 
em torno de 40% da frota tem planos de manu-
tenção Volvo Azul e Ouro.  

Outro cliente a experimentar a nova versão 
do VM 2020 foi a Usina São Manoel, da cidade 
de São Manoel (SP), que integra a cooperativa 
Cooperçúcar, formada por 35 transportadoras. 
O raio médio de percurso dos caminhões se res-
tringiu a 26 quilômetros, rodando em média 380 
quilômetros por dia na distribuição de cana para 
as refinarias. Wellington Germano da Silva, res-
ponsável pela manutenção da frota da Usina São 
Manoel, conta que o primeiro FH com aceleração 
inteligente estreou na empresa em novembro de 
2017 e com ele iniciou a colheita da safra. “Para 
fazer a comparação exata de resultados, colocamos na mes-
ma rota uma versão FH da nossa frota. Durante o mesmo 
período, os dois caminhões rodaram nas mesmas estradas 
e transportaram o mesmo volume de carga. A economia al-
cançada com o novo software foi entre 9% e 10%”, destaca. 
“A cada parada para abastecimento notávamos que o novo 
VM consumia entre 30 a 40 litros de diesel a menos que o 
modelo anterior”, compara.  O executivo da Usina São Ma-
noel estima que, por safra, a economia em consumo varia 
entre R$ 20 mil e R$ 22 mil por caminhão e pode chegar a 
R$ 700 mil reais por ano. “Acredito que podemos melhorar 
ainda mais essa margem”, acrescenta. A frota atual da São 
Manoel é de 100 caminhões, de várias marcas, com idade 
média de 6,5 anos.  De acordo com a Volvo, a aceleração 
inteligente também permite controlar e equiparar as médias 
de consumo entre diferentes condutores, melhorando per-
formances individuais.  Com a solução embarcada, o custo 
dos caminhões da Linha F 2020 terá reajuste de 8%.

LINHA VM 2020 
A Volvo também apresentou ao mercado brasileiro 

a Linha 2020 dos caminhões semipesados VM, que traz  
novidades funcionais para os usuários. Externamente, 
as mudanças  aproximam ainda mais o design do novo 
VM ao do pesado FH. “O VM está agora muito mais per-
to do chamado Family Look da linha F”, aponta Alcides 
Cavalcanti, diretor comercial de caminhões da Volvo. A 
cabine apresenta  uma nova frente, com um novo para-
-choque tripartido, que facilita muito em pequenos re-
paros, pois agora não será mais preciso trocar a peça 
inteira, mas apenas a parte danificada. “As alterações 
diminuem custos com manutenção e trazem ainda mais 

facilidade para o transportador e disponibilidade ao veículo”, 
diz Alvaro Menoncin, gerente de engenharia de vendas de 
caminhões da Volvo.

Outra alteração foi a instalação de um espelho frontal 
maior, reposicionado para melhorar ainda mais o trabalho do 
motorista em manobras em espaços limitados e nas docas de 
carga. O defletor de ar do VM agora é ajustável e o  trans-
portador pode regular a angulação para colocá-lo na posição 
mais conveniente, dependendo da altura do baú. O ajuste é 
fácil e rápido de ser executado, bastando apenas deslocar as 
barras instaladas para esse fim. Também para facilitar a ma-
nutenção, o VM ganhou um novo acesso aos faróis. Foram 
eliminadas várias etapas para a substituição de lâmpadas, 
aumentando a segurança de iluminação. Se antes era neces-
sário a retirada do farol, agora basta soltar alguns parafusos 
para chegar ao local, atrás da cobertura do degrau.  

Os motores dos caminhões FH, FM e FMX ganharam também 
novos componentes internos que contribuem para a economia de 
combustível, entre eles as novas camisas de cilindro, novas unidades 
eletrônicas, com mais memória e processamento mais rápido e novo 
Turbo com geometria mais eficiente. A nova configuração exigiu um up-
grade no óleo lubrificante Volvo VDS 4.5, agora com mais viscosidade 
e aditivação, que  permite aumento nos intervalos de troca em até 
33%. “Com esse conjunto de novidades temos orgulho de manter o  
FH como o caminhão mais avançado do mercado, distanciando-o cada 
vez mais de todos os seus concorrentes. O Volvo FH 540 6x4 foi o 
pesado mais vendido do Brasil no ano passado, um desempenho que 
permanece nesse primeiro trimestre de 2019, quando foram empla-
cadas 1.415 unidades do modelo. E agora teremos um produto ainda 
melhor, trazendo cada vez mais rentabilidade e contribuindo para o 
sucesso de nossos clientes”, diz Alcides Cavalcanti, diretor comercial 
de caminhões da Volvo.

Motores com 
novos componentes
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As duas versões automatizadas do caminhão 
leve Accelo, da Mercedes- Benz, utilizadas 
durante três meses nas operações urbanas 
da Jamef demonstraram versatilidade e 
economia de até 3% no consumo de diesel

O 
caminhão Accelo da Mercedes-Benz 
com câmbio automatizado desen-
volvido pela Eaton já está sendo 
produzido pela montadora des-

de o mês de abril mas, antes disso, foi 
testado nas operações da Jamef, uma 
das maiores transportadoras de cargas 
fracionadas do País. Durante três meses, 
as versões automatizadas do Accelo 1316 
6x2 e 1016 realizaram entregas urbanas de 
encomendas urgentes e operações de trans-
ferência de carga entre unidades da trans-

portadora. “Há uma melhora no consumo, 
trazendo economia para a 

nossa operação de transporte. Além disso, essa tecnologia 
demanda menor custo de manutenção. Já o motorista ganha 
em conforto de dirigibilidade, melhor performance e produti-
vidade.  Além de oferecer melhor manobrabilidade, o Accelo 
automatizado proporciona maior vida útil da embreagem e 
até 3% de economia de combustível”, avalia Michael Oliveira, 
O diretor de operações da Jamef.

Presente no mercado há 56 anos, a Jamef 
iniciou seu mais recente ciclo de crescimento 

a partir de 2007, quando a transportadora 
optou pela profissionalização administra-
tiva e passou a ser conhecida nacional-
mente. Mas como todo crescimento es-
trutural, a expansão da empresa exigiu a 
implementação de modernas tecnologias 
para melhorar a eficiência nas entregas 

de cargas com alto valor agregado,  atu-
almente realizadas em até 24 horas para 

todas as capitais do Brasil.  São 30 mil co-
laboradores espalhados em 30 unidades pelo 
país. A frota movimentada gira em torno de 
1,2 mil caminhões com idade média de 3,8 

P O R  S O N I A  C R E S P O 

Jamef aprova Accelo automatizado
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TESTE

Michael Oliveira: 
satisfeito com o bom 

desempenho do Accelo 
nos testes
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anos, sendo 630 próprios, 300 
agregados e o restante de 
parceiros  regionais. Da frota 
própria, um terço é da marca 
Mercedes-Benz – 100 versões 
Accelo 815, 26 Atego, 10 tru-
cks e 69 cavalos mecânicos. “A 
Jamef tem relação com a mon-
tadora desde o início de suas 
operações”, lembra Juliano 
Alba, gerente de Tráfego, Frota 
e Manutenção da Jamef. “Não 
trabalhamos com caminhões 
reserva e o Accelo é bastante 
funcional, de fácil manutenção e 
com peças acessíveis”, avalia.  

Hoje 70% da carga movi-
mentada é B2B e 30% a é de 
e-commerce. Michael Oliveira re-
conhece que qualquer tempo ga-
nho na entrega urbana é sinônimo 
de rentabilidade e por isso deci-
diu testar o novo Accelo  automatizado da Mercedes-Benz 
em suas operações. “O Mercedes-Benz Accelo surpreendeu 
na versão automatizada, com bons resultados operacionais 
para a empresa”, afirma o executivo. 

PIONEIRA 
A Jamef é a primeira empresa brasileira a testar o Ac-

celo automatizado, o que possibilita a comparação de dados 
como desempenho, consumo, custos operacionais e confor-
to, entre outros. “O Accelo é um caminhão excelente e ágil 
para coleta e entrega urbana. É o mais valente da sua cate-
goria”, observa Juliano Alba. “Esse caminhão aguenta a pau-
leira do dia a dia, com conforto para os motoristas, robustez 
e disponibilidade. Nesse sentido, zelamos pela manutenção 
da frota, utilizando somente peças genuínas. Como resulta-
do, os Accelo rodam praticamente o tempo todo, parando 
apenas para manutenções preventivas”, destaca. Alba diz 
que a Jamef trabalha com foco em custo por quilômetro para 
avaliar os gastos operacionais de sua frota própria.  Também 
os motoristas da Jamef aprovaram o Accelo com câmbio 
automatizado. “Eles já têm familiaridade com os caminhões 
da marca e, em qualquer situação, o câmbio automatizado 
foi totalmente aprovado”.

Desde que substituiu o lendário “Mercedinho”, em 2012, 
até março de 2019 o caminhão Accelo já vendeu no mercado 
brasileiro 45.546 unidades, uma média mensal de 6,2 mil 
caminhões do modelo. “É o caminhão com a maior platafor-
ma de cargas possível, com até 7m3 a mais que as versões 
concorrentes”, comenta Juliano  Alba, lembrando que nos 
últimos dois anos o modelo ganhou 15 inovações – entre 
elas o tanque de 300 litros que permite uma autonomia de 
rodagem de 2,5 mil quilômetros.  

Para Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing Caminhões e Ônibus 
da Mercedes-Benz do Brasil, o mercado de caminhões leves deverá crescer no país à 
medida que aumentem  e se estabilizem as vendas das versões semipesadas e pesa-
das. “O ano de 2019 começou muito bem, mas agora notamos um arrefecimento do 
mercado”, diz, garantindo que, por enquanto, prefere manter as projeções comerciais 
que fez no início do ano.  

Em 2012, quando o Accelo estreou no mercado nacional, o mercado de caminhões 
leves  fechou com pouco mais de 34 mil unidades, índice que despencou para 11,5 mil 
unidades em 2018, relembra Leoncini. “A Mercedes-Benz fechou o ano passado com 
participação de 35,8% no segmento. Para este ano queremos chegar a 36% e crescer 
daí para a frente”, anuncia. A projeção da montadora é encerrar 2019 com 15% da 
linha Accelo automatizada e aumentar esse percentual para 25% até 2022. Leoncini 
também anuncia uma nova versão de entrada do caminhão, que poderá atender os anti-
gos clientes da Ford Caminhões. “Estimamos que 55% das demandas desse fabricante  
eram para essa modalidade de produto”, diz. 

Caminhões leves:  
mercado pode crescer
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Sorter triplica  
operações em Barueri 

Entre as recentes soluções tecnológicas incorpora-
das às operações da Jamef estão um sorter no CD de Ba-
rueri e o sistema Tracking on time para acompanhamento 
da carga durante todas as etapas da entrega. Além disso, 
desde janeiro, a empresa instalou o detector de fadiga 
em todos os caminhões da frota – sistema que aciona um 
alerta caso o motorista piscar por mais de três segundos 
e, desde então, a Jamef não registrou mais ocorrência de 
acidentes. “Com o sorter, o movimento no CD saltou de 
30 mil  para 100 mil volumes diários. São 6 mil caixas mo-
vimentadas a cada hora”, contabiliza Michael Oliveira, lem-
brando ainda que o processo reduz as avarias e aumenta 
a precisão. O fluxo de cargas  na Jamef chega a 3 milhões 
de entregas por ano, que somam 600 mil toneladas de 
carga ou 12 milhões de volumes. “Temos um dos menores 
índices de sinistralidade”, garante o diretor.  
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VAI E VEM
• O engenheiro Davi Ferreira Barreto 
foi indicado para assumir a diretoria da 
ANTT (Agência Nacional de Transportes 
Terrestres), no lugar de Mário Rodrigues 
que ocupa o cargo desde fevereiro.

 
• Daniel Randon foi eleito 
o novo presidente da 
Empresas Randon. Ele 
sucede o irmão David 
Randon, que ocupava o 
cargo desde 2009. Filho 
de Raul Randon, um dos 

fundadores da empresa, Daniel está 
há 20 anos na companhia e já teve 
passagem por diversas áreas.

PANORAMA

40 ANOS DE ESTRADA
A Transportadora Translovato, 

dedicada à carga fracionada, está 
celebrando 40 anos de fundação. Com 
sede em Caxias do Sul (RS), a empresa hoje 
conta com uma frota de 1.000 veículos, 
entre próprios e terceirizados. E uma 
malha operacional com 180 unidades de 
atendimento espalhadas pelo Sul, Sudeste 
e Planalto Central, que atende mais de 3 mil cidades brasileiras. 
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MÚLTIPLAS 
CONQUISTAS

A Coopercarga 
arrebatou mais quatro 
prêmios para sua 
extensa coleção. A 
empresa foi eleita 
como a melhor 
transportadora 
na 15ª edição do 
Programa “Qlicar 
Natura”, no quesito 
Abastecimento. E, 

ainda, recebeu três reconhecimentos no 
SuperLog Autosserviço, organizada  

pela Ambev.

CASA BAIANA
A segunda revenda DAF Caminhões, do Grupo Du Gregorio, 
acaba de ser inaugurada em Luis Eduardo Magalhães (BA). A 

concessionária ocupa um terreno de 4.630 m² e recebeu investimentos 
de R$ 2,5 milhões. Com a nova Casa, a DAF soma 33 pontos de 

atendimento, entre concessionárias e postos de serviço autorizado; 
número que deve duplicar até 2023.

sede em Caxias do Sul (RS), a empresa hoje 

MELHORES DA KRONA
A Krona Tubos e 

Conexões premiou nove 
transportadoras que tiveram 

as melhores avaliações do 
Programa CERT - Competência, 

Equilíbrio e Responsabilidade 
no Transporte. Receberam 
a distinção, na categoria 
Ouro: BZF Transportes e 
Mais Transportes; Prata: 
Holdi Transportes, Egidio 

Pavanello, Dalmo Transporte e 
TransKarnopp; Bronze: Joinville 
Cargas, Agils Transportes e 
Vitoria Logística (VitLog).

DUPLA 
MENÇÃO

A Ativa 
Logística ganhou 

uma dupla menção 
honrosa no Prêmio 

Sindusfarma de 
Qualidade 2019. 
A companhia foi 
reconhecida nas categorias Armazenagem e 

Distribuição de Medicamentos. “Tais conquistas 
só reforçam que estamos no caminho certo. Por 

isso, nunca nos cansamos de buscar a excelência 
em boas práticas de qualidade, de forma que 

possamos também agregar valor aos parceiros”, 
explica Clóvis A. Gil, presidente da Ativa.

PREMIAÇÕES

REAÇÃO À CRISE
A SVD Transportes, especializada em 

logística “inbound” e “outbound” e com o 
transporte de veículos pesados, anunciou a 

abertura de uma nova filial em São Bernardo do 
Campo (SP). Paulo. A inciativa faz parte do plano 

de internacionalização dos serviços e de ampliação 
da carteira de clientes, em resposta à crise vivida 

pela empresa em 2015 e 2016. 





O Volvo FH 540 6X4 é o pesado mais vendido no Brasil  
e na América Latina. Agora ganhou também o prêmio de 
maior valor de revenda. É campeão em tudo: disponível, 
econômico e o mais vendido no mercado de usados. 
Não é à toa que é campeão na venda e na revenda.
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