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A visão dos fornecedores
Fabricantes de caminhões, ônibus e utilitários comentam as
agruras do mercado brasileiro em 2016 e o que pode acontecer
esse ano, se não ocorrerem outras novidades no caminho

Pela sétima vez, vencedora do Prêmio Lótus.

Minha escolha faz a diferença no trânsito.

São toneladas
de orgulho

Novamente, a Volvo é vencedora do Prêmio Lótus em duas
categorias: Marca do Ano em Pesados e Caminhão Pesado
do Ano, com o Volvo FH. Agradecemos por você fazer parte
dessa conquista com a gente. É a Volvo mostrando que qualidade
e comprometimento levam à liderança.
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EDITORIAL

Um empenho
que se renova

A

revista que chega agora em suas mãos é resultado de um grande esforço
jornalístico, empreendido por toda a Equipe envolvida com a produção
de FROTA&Cia, que se repete há 24 anos. Até chegar a essa forma finalizada do Panorama 2016/2016 do Mercado de Veículos Comerciais são necessários
mais de três meses de trabalho árduo.
A tarefa se inicia no início de janeiro de cada ano, tão logo a Fenabrave disponibiliza, com exclusividade para FROTA&Cia, os dados brutos do Renavam com os registros de todos os caminhões, ônibus e utilitários licenciados no mercado brasileiro
no ano anterior. De posse desse material, começa um minucioso trabalho interno
de consolidação por marca, modelo e versão, até chegar ao ranking dos veículos
que conquistaram a preferências dos transportadores. Depois, é preciso validar a
apuração com todas as fábricas de veículos, até chegar ao resultado final.
Encerrada essa fase, o Diretor de Redação e a Editora da publicação tratam de ligar para todas as Assessorias de Imprensa das montadoras apontadas no estudo, com o objetivo de marcar entrevistas pessoais ou por telefone com seus principais executivos, responsáveis pela direção ou as áreas
de marketing ou vendas, para entender o significado dos números. Por fim,
é preciso dedicar incontáveis horas à frente do computador, para transformar essa volumosa massa de informações em textos de fácil compreensão,
que permitam mostrar aos leitores o que aconteceu no período que passou
e as perspectivas para o ano em curso, sob a ótica das fontes.
Como se não bastasse, uma outra iniciativa passou se incorporar à rotina
dos jornalistas envolvidos com a edição, que veio exigir ainda mais empenho de
toda a Equipe. Desde janeiro desse ano o tema de capa da publicação passou a
ser apresentando também em fomato de vídeo, além da versão impressa e digital.
A novidade poderá ser conferida no recém criado Canal FROTA&Cia, disponível
em nosso portal ou através das redes sociais. A iniciativa agrega uma
nova plataforma de comunicação com o público-leitor, para
divulgação do conteúdo exclusivo de FROTA&Cia. Além de
servir como instrumento publicitário, para uso de empresas interessadas na exposição de suas marcas.
Em uma época de retração da economia, que inibe
investimentos e adia projetos, continuar apostando na
melhoria dos produtos existentes e na criação de novas
mídias revelam o empenho da Editora Frota em se manter à frente de seu tempo. Um compromisso que se mantém e se renova desde a fundação da empresa, em
1992, voltado para o desenvolvimento da cadeia
produtiva da indústria do transporte de nosso
país. A todos que vem contribuindo para esse
propósito, deixo registrado os nossos agradecimentos. E os votos de uma boa leitura.

José Augusto Ferraz
Diretor de Redação

Transporte & Logistica
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ACELERE O RENDIMENTO DOS SEUS
NEGÓCIOS COM A DAF CAMINHÕES.

Cinto de segurança salva vidas.

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

XF105
• Disponível nas versões 6x2 e 6x4
• Motor PACCAR MX de 12,9 litros,
com potências de 410, 460 e 510 cavalos
• Três opções de cabine: Comfort Cab,
Space Cab e Super Space Cab

CF85
• Disponível nas versões 4x2 e 6x2
• Motor PACCAR MX de 12,9 litros,
com potências de 360 e 410 cavalos
• Duas opções de cabine: Sleeper Cab
e Space Cab
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FINAME
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Os Caminhões DAF possuem garantia total no primeiro ano sem limite de quilometragem. Para o segundo ano, a garantia não tem limite de quilometragem e é limitada
ao trem de força (motor, caixa de transmissão e eixo traseiro). Os Caminhões DAF também contam com o DAF ASSISTANCE, serviço de assistência técnica emergencial
24 horas. O serviço é gratuito para caminhões no primeiro ano de garantia e pode ser acionado pelo telefone 0800 703 3360.
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Homenagem
ao caminhão 113

A

Scania está comercializando a Edição Especial 60 anos, imprimindo uma homenagem ao
Scania 113, lançado em 1991, nos modelos R
440 (6x2, 6x4 e 8x2) e R 480 (6x4), de versões Highline
Streamline. A cor é a mesma, o azul celeste do 113,
com faixas laterais nas cores rosa, lilás e roxa. São
oferecidas duas opções: o pacote Clássico, com faróis
de xenon, geladeira e outros atributos, e o Clássico
Estilo, que vem com rodas de alumínio polido, volante e
assentos de couro e painel color plus.

Três Mosqueteiras

Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, a Mercedes-Benz reuniu
três empreendedoras paulistas para contar como alcançaram sucesso
em suas atividades profissionais tendo a Sprinter como parceira. Paula
Guasti, sócia-proprietária da empresa de ambulâncias Remocenter, de
Guarulhos (SP), Claudia Leoncini (foto), proprietária da Bus Children, de
transporte escolar, e Maria Danilda Gomes Nunes, proprietária da Gomes Carvalho Transporte, que possui dois chassis Sprinter Street baú em
sua frota, detalharam como a rotina com o utilitário da marca garante
qualidade e segurança do serviço e a confiabilidade dos clientes.

Investimento
minguado
O Ministério dos Transportes revelou
que, em 2016, o investimento realizado
no setor não passou de R$ 17 milhões, ou
0,27% do PIB nacional, que foi de R$ 6,3
trilhões. As inversões do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT) não passaram de R$ 8,9 milhões:
dos quais R$ 8,5 bilhões foram investidos
nas rodovias. O maior gasto, de R$ 5,5
bilhões, destinou-se à conservação das
estradas; cerca de R$ 1,8 bilhões foram
empregados na adequação de capacidade
das vias existentes e R$ 1,2 bilhões se
destinaram a novas construções.

Fim do CT-e gratuito
A partir do mês de julho, a utilização da
ferramenta gratuita para emissão do
Conhecimento de Transporte eletrônico
(CT-e) será interrompida pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
(SEFAZ/SP). O motivo é a adesão das
empresas a outros sistemas. Atualmente,
os documentos fiscais eletrônicos passaram a não ser emitidos pelo instrumento
e cerca de 97,4% dos documentos são
gerados por emissores próprios.
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A DIREÇÃO DA SUA
FROTA EM SUAS MÃOS
O VDO On Board da Continental é a solução completa para os
seus caminhões, ônibus ou vans. Com controle eficaz de veículos
e condutores, oferecemos segurança e tecnologia de última
geração que nunca deixam você na mão.
De forma rápida e fácil, diretamente do seu celular, tablet ou
computador, você tem gerenciamento total e em tempo real
da sua frota, a qualquer hora e em qualquer lugar.

0800 7700 107

Frota&Cia
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Arla 32:
baixo consumo
Embora o ARLA 32 tenha papel fundamental para mudar o cenário de emissões de
poluentes, em 2016 o consumo do aditivo
ficou entre 45 e 50% abaixo do necessário
para atender a frota de caminhões em circulação no país, segundo divulgou a Afeevas
(Associação dos Fabricantes de Equipamentos para Controle de Emissores Veiculares
da América do Sul). Elcio Farah, diretor da
entidade, lembra que “a não utilização do
ARLA 32 burla ou frauda o sistema, interferindo diretamente na saúde da população e
também na economia do país.

Feriados sem carga

Desde o início de abril de 2017 está em vigor uma nova determinação da
Polícia Rodoviária Federal restringindo, em feriados nacionais, o trânsito de
veículos de cargas nos trechos rodoviários de pista simples em todo o território nacional, exceto nos estados do Acre, Amazonas e Roraima. Excepcionalmente em Rondônia, a proibição acontece apenas nas operações de final de
ano. Veículos de carga que descumprirem a determinação cometerão infração
de trânsito e só seguirão viagem após o término do horário de restrição.

Bioeletricidade supera gás natural
No ano de 2016, a bioeletricidade superou o gás natural no Brasil e passou a
ser a segunda fonte de geração mais importante da Oferta Interna de Energia
Elétrica. A fonte biomassa gerou 54,1 TWh, incluindo a autoprodução, representando 8,8% de toda a OIEE, enquanto o gás natural representou 8,1% no mesmo
período. Já em 2015, a bioeletricidade aumentou sua produção em quase 10%. A
geração inclui diferentes combustíveis, como os derivados da biomassa da cana,
resíduos florestais e do licor negro presente na indústria de papel e celulose.
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Conforto e
produtividade
Iniciando a apresentação das novidades
que serão atrações na Fenatran 2017, a
Mercedes-Benz lançou em março último
um novo posto de trabalho para o motorista nos caminhões Atego, Axor e Actros,
com destaque para a renovada geração
de assentos. Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças &
Serviços Caminhões e Ônibus da montadora, diz que “o novo posto de trabalho
assegura um alto nível de ergonomia,
facilita a operação diária do motorista e
garante maior conforto e produtividade”.

Três em um
Três diferentes palestras ilustraram o último
encontro de fevereiro do ComjovemSP. Confira:

COMJOVEM SP
Informes e notícias da Comissão de Jovens Empresários do
Transporte Rodoviário de Cargas, em parceria com o Setcesp.
Para figurar nessa seção escreva para:
comjovem@frotacia.com.br

Gestão de comprovantes
Na reunião de março do Comjovem SP, outros dois assuntos
relacionados aos comprovantes de entrega de cargas atraíram a
atenção dos participantes.
• Caio Franco da Silveira, diretor técnico da CTK Digital falou sobre
a “Automatização da Gestão de Comprovantes de Entrega e Embarque de
Mercadorias” e seu impacto no setor de transporte. “A tecnologia contribui
diretamente para que as empresas logísticas otimizem seus processos de
negócios”, comentou Caio Franco.

• Já Marcelo Araújo, diretor comercial da Ebox Gestão e Proteção da
Informação discorreu sobre “Canhotos digitais, Tendência, Impactos e Benefícios”. Segundo o palestrante, “os processos digitais para canhotos de notas
fiscais e a tecnologia empregada no processo de entrega de mercadorias
contribuem para a redução de custos, agilidade no processo operacional e na
antecipação de receita”.

• Vinicius Garcia Cipullo, sócio diretor da
DesconfieJá e especializado em recuperação
de créditos destacou a “Cobrança Eletrônica de
Pedágio e Custos Financeiros”. Ele explicou o
funcionamento de um software, exclusivo da
empresa, que mapeia e identifica oportunidades
de recuperação de créditos, a partir dos dados de
relatórios de viagens, informações dos veículos e informações contratuais fornecidos pelas
transportadoras. Depois, consultores realizam os
procedimentos administrativos até a devolução
dos valores contestados;
• “Solução de pagamentos de pedágio, sem
aumento nos custos”, foi o tema defendido por
Wagner Muradian, diretor comercial da MoveMais. A empresa oferece cobertura nacional para
pagamento eletrônico de pedágios, com uso de
equipamentos e softwares de ponta, por meio de
planos pós-pago, pré-pago e sob medida;

• Já a gerente jurídica da NTC&Logística,
Gildete Gomes de Menezes, explanou sobre a
“Alteração Unilateral de Contratos em Vigência”,
que nasceu em resposta a uma cobrança imposta
pela prestadora de serviços Sem Parar. A empresa
anunciou que passará a cobrar 3% sobre o valor
da fatura mensal, a título de remuneração dos
serviços prestados, não aplicando acréscimo no
sistema pré-pago do pedágio. “Por se tratar de cobrança lançada sobre serviço concedido, a Fetcesp
e a NTC encaminharam Ofícios a Artesp e a ANTT,
que regulamentam e fiscalizam esse serviço, pleiteando uma solução. As entidades entendem que
a alteração unilateral dos contratos em vigências
é nula de pleno direito, o que poderá levar à contestação judicial dessa cobrança”, explicou.

Frota&Cia
abril de 2017
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Enfim, um horizonte
No lugar do cimentado mercado que paralisou o
segmento em 2016 começam a surgir demandas
pontuais, como a da safra 2017 e visões mais
otimistas para a indústria automotiva nesse ano
por Sonia Crespo e José Augusto Ferraz

“U

m ano para ser esquecido”, assim resumiu o presidente da
Mercedes-Benz, Phillip Schiemer em
alusão ao mercado brasileiro de veículos comerciais em 2016. E não sem
motivo. Depois de apostar que os licenciamentos de caminhões haviam
alcançado o fundo do poço em 2015,
quando as montadoras contabilizaram 71,5 mil unidades licenciadas,
ante 137 mil do período anterior, a indústria da qual faz
parte sofreu um novo revés.
A renovação esperada para
o primeiro trimestre e depois postergada para o segundo semestre acabou não
acontecendo. E, com isso, os
emplacamentos encerraram
2016 com um volume pouco
superior a 50 mil veículos,
evidenciando uma queda
de quase 30% em relação
a 2015 (ver quadro ao lado
e o ranking completo na
pág.39). Como consequência
direta do fato, o excesso de
ociosidade rondou todas as
plantas industriais do setor.
Nas contas de Roberto Cortes, CEO da MAN Latin América, isso é fácil de entender:
“Se levarmos em conta que
o mercado local e de exportação demandou entre 90 e
100 mil unidades e a capacidade total de produção das
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fábricas é de 400 a 440 mil veículos
por ano, a ociosidade alcançou de
70% e 80%”, calcula.
Igualmente consultado pela Redação de FROTA&Cia para compor
esse tradicional balanço setorial, junto com os principais executivos da
indústria automotiva, o presidente
da Volvo do Brasil, Wilson Lirmann,
lembra que 2016 foi de enorme stress
no setor. “Foi um período desafiador,
um ano marcado pela cruel briga de
preços e pressão comercial por todos

os lados”, recorda, sem saudades. A
opinião é compartilhada por seu colega de indústria, Roberto Barral, diretor comercial da Scania do Brasil.
Mesmo com a experiência acumulada na crise econômica europeia, que
enfrentou quando chefiava as operações da Scania ibérica, Barral admite
que o mercado brasileiro em 2016 foi
muito duro, com cenários político e
econômico adversos e em proporções
semelhantes. A sorte, diz, é que o brasileiro é mais criativo e mais ágil para
encontrar soluções e seguir adiante.
“Talvez por não vivenciar crises intermitentes como as nossas, os europeus sofrem muito e demoram mais
para se recuperar”, compara.
Os dissabores comerciais ao longo do ano também reverberaram no

segmento de utilitários e large Vans.
Werner Schaal, gerente Sênior de
vendas de vans da Mercedes-Benz,
comenta que o setor encolheu no
período e as perdas atingiram em
cheio tanto o nicho de carga como
o de passageiros. Apesar dos entraves vividos no período, 2016 foi um
ano em que a indústria brasileira em
geral aprendeu bastante, admitem
Edemar Nunes, diretor de vendas, e
Leonardo Lukacs, gerente de planejamento de produto, da Hyundai Caoa.
Ì Brisa gOstOsa
Felizmente o “ano maldito” ficou para trás e entramos em 2017
sob os efeitos de uma leve e gostosa
brisa, a primeira depois de três anos
de tormenta, que começa a bafejar
sobre o setor. Contribuem para isso
a troca de governo no final de 2016,
o anúncio das reformas previdenciária e fiscal, a queda nas taxas de
juros, o recuo da inflação e as previ-

Ladeira abaixo

os licenciamentos de caminhões no mercado
brasileiro vem acusando queda desde o pico de 2011
Categoria
semipesados
leves
pesados
medios
semileves
ToTaL

2011
57.954
39.453
53.517
14.052
7.892
172.868

2.012
45.881
33.343
41.549
11.852
6.518
139.143

sões otimistas da safra, entre outros
fatos positivos no âmbito econômico. Somadas, essas ações se convertem no pacote de credibilidade
necessário para iniciar a retomada
comercial, apontam os fabricantes
de caminhões e ônibus do país. Porém, como um paciente que acaba
de sair da UTI, a recuperação tende
a ser morosa e gradual, admitem todos os porta-vozes das montadoras.
Os primeiros números do ano
são um prenúncio dessa retomada.
Segundo a Carta da Anfavea, divulgada no início de abril, na comparação entre os primeiros trimestres de
2016 e 2017, há diminuição na queda
de licenciamentos
de caminhões, de
-33% para -26%. É
fato que ninguém
tem plena certeza de que o pior
da tempestade já
passou. Da mesma
forma como é difícil prever como o
mercado de veículos comerciais irá
evoluir daqui para a frente. No segmento de utilitários, a retomada será
lenta e, eventualmente, pode surpreender: “É possível que em 2017 não
tenhamos uma resposta comercial
melhor que a de 2016. Claramente
este é um mercado que pode chegar
a um total de 10 mil unidades, mas
provavelmente só daqui a dois ou
três anos”, dizem Nunes e Lukacs, da
Hyundai. Já para Werner Schall, da
Mercedes-Benz, o aumento de negó-

2.013
47.913
34.091
55.886
11.136
5.493
154.549

2.014
45.236
28.726
47.428
11.698
3.985
137.073

2.015
22.915
19.280
18.633
7.081
3.611
71.534

2.016
14.579
13.160
15.181
4.150
3.036
50.292

cios com o produto Sprinter poderá
orbitar entre 5% e 10% este ano. No
segmento de caminhões, as expectativas seguem as mesmas tendências.
“A retomada vai acontecer se houver
a volta da confiança do consumidor
e da estabilidade econômica”, avalia
Phillip Schiemer. “O Brasil é uma nação continental, muito bem distribuída, onde 65% do transporte é feito por
caminhão e vai continuar sendo feito
no futuro. Além disso, o país mantém
uma frota acima de dois milhões de
caminhões e, se considerarmos 10
anos uma idade média ideal, então
teremos uma demanda de 200 mil
veículos por ano só para renovação. Pensar nisso
nos faz enxergar o
potencial brasileiro”, justitifica.
Wilson
Lirmann mantém o
otimismo para o
futuro e projeta
um mercado 10%
melhor já em 2017,
ainda que o nevoeiro no horizonte
não tenha totalmente se dissipado.
Roberto Cortes também preserva a
esperança de melhora: “Temos de
fazer das dificuldades um desafio”,
apregoa. Roberto Barral já percebe
o ressurgimento comercial, considerando o aumento nas consultas dos
dois primeiros meses de 2017. “A colheita da soja vai bem e o milho promete uma excelente safra. Sentimos
que as coisas estão mais animadas”,
detalha esperançoso.

“Os primeirOs
númerOs
de 2017 da
anfavea sãO
um prenúnciO
da retOmada”
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PANORAMA 2016/2017 - MERCEDES-BENZ - PHILLIP SCHEIMER

Compasso de sucesso
Fabricante acerta o ritmo em 2016, ao retomar a liderança
do mercado de caminhões e avançar ainda mais no de ônibus
por Sonia Crespo e José Augusto Ferraz

B

em-humorado, o CEO da Mercedes-Benz do Brasil, Phillip
Scheimer, admite que ainda
não se acertou com o passo do samba
brasileiro. Em contrapartida, no controle da montadora, em momento algum
perde o compasso dos negócios. Depois
de anos como vice, a marca reassumiu
a liderança no mercado brasileiro de caminhões e, de quebra, ainda
avançou preciosos pontos
no mercado de chassis de
ônibus. Em consequência do
feito, a Mercedes-Benz arrebatou o cobiçado Prêmio
Lótus 2017 em cinco categorias, duas no segmento de
caminhões e três no de ônibus (ver matéria na pág. 40).
Na visão do executivo,
em 2016, o mercado brasileiro se mostrou cheio de defeitos. “Com a crise política, o
impeachment e a transformação do governo que nós
tivemos e também a economia e a política econômica, a indústria
de caminhões e ônibus foi talvez a que
mais sofreu”. Diante dessa conjuntura,
a Mercedes-Benz também sentiu o baque, admite. “Mas conseguimos aumentar nossa participação nos ônibus e, em
caminhões, retomamos a liderança do
mercado depois de sete anos, o que nos
dá muita satisfação”, festeja. Não foi
tarefa fácil, reconhece, considerando a
competência dos players deste segmento. E não era, necessariamente, o objetivo inicial. “Nossa proposta inicial era a
de ter produtos melhores, oferecer serviços melhores e estar mais próximos

dos clientes e, se fizéssemos tudo certo,
a liderança viria naturalmente. Então
nossa conquista é um reconhecimento
do trabalho bem feito. A gente fica feliz
com isso”, admite.
Ì Vida com emoção
Fazendo um paralelo com os passeios de buggy nas dunas do Nordeste
brasileiro, que são oferecidos com ou

o auxilia na missão: “Todo dia é um
novo dia, uma nova chance. Então, se
o dia anterior não foi tão bom, no dia
seguinte a vida recomeça e a gente
tem uma nova oportunidade de fazer
a coisa certa. Eu também gosto de fazer as coisas com alegria e, por isso,
costumo focar no que pode ser bom
no dia de hoje”, reflete.
Sobre a possibilidade do mercado
de caminhões recuperar os volumes
astronômicos do início da
década, Schiemer se mostra
reticente. “É claro que é preciso ser muito otimista para
acreditar nisso. Eu procuro
analisar esta situação sob
outro ângulo: O Brasil é um
país continental, muito bem
distribuído, onde 65% do
transporte é feito por caminhão e vai continuar sendo
feito por caminhão também
no futuro. Mantém uma frota acima de dois milhões de
caminhões e, se considerarmos 10 anos uma idade média ideal, então teremos uma
demanda de 200 mil veículos por ano
só para renovação. Isso vai acontecer
se houver a volta da confiança do consumidor e da estabilidade econômica”,
analisa. “Claro que acreditamos que o
mercado volte a crescer no futuro e então tentamos preservar, ao máximo, a
base que temos aqui”.
“Acho que 2017 vai ser ainda um
ano de transformação. Considero positivo que tivemos uma mudança na política econômica do país. Para nós, o novo
governo está no caminho certo. O pessoal está mais confiante, mais otimista, o
humor melhorou”, constata.

“Nossa proposta sempre
foi a de ter produtos
melhores, oferecer
serViços melhores e estar
mais próximos dos clieNtes
e, se fizéssemos tudo
certo, a lideraNça Viria
NaturalmeNte”
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phillip scheimer

sem “emoção”, Schiemer diz que aqui
no Brasil a vida é ‘com emoção’ e que
não foi fácil explicar para o board na
Alemanha, no ano passado, o que de
fato estava acontecendo no Brasil. “Agora a matriz já recuperou a confiança no
potencial do mercado brasileiro. Porém,
o país terá de mostrar nos próximos
anos que está pronto para retomar a
estabilidade, o crescimento, para realmente ter um destaque na pauta da
Mercedes-Benz”, salienta.
Levar a batuta da empresa requer
atributos extras na função e Schiemer
lança mão de um mantra diário que

Phillip Scheimer
da Mercedes-Benz

Frota&Cia
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PANORAMA 2016/2017 – MERCEDES-BENZ – ROBERTO LEONCINI

Com as mãos na massa
O trabalho em equipe e a persistência trouxeram bons resultados em
2016 e garantiram uma receita de sucesso, reconhecida pelos clientes
por Sonia Crespo

M

isturando um pouco de sorte e muito talento, Roberto
Leoncini, diretor de Marketing, Vendas Peças e Serviços da Mercedes-Benz do Brasil, criou uma eficiente
receita comercial que deixou toda concorrência de queixo caído e conduziu a
montadora ao mais desejado patamar
em 2016, o de Marca do Ano em Caminhões. Em tempos de carestia, ainda
conseguiu ampliar em 3% a participação de mercado da marca. O executivo
reconhece a conquista como excepcional, mas o ano foi terrível. “Tivemos
vários problemas, capacidade ociosa,
é um período que devemos apagar do
calendário”, sintetiza.
Mesmo com a alma no varejo, Leoncini mantém o pé da cozinha. Pós-graduado em Gastronomia, herdou
dos pais italianos o prazer em colocar
as mãos na massa. Nos fins de semana é ele quem toma conta da cozinha.
Em certa medida, a culinária lhe inspira na profissão, e vice versa. “Cozinhar
exige um planejamento detalhado,
além de flexibilidade para
mudar o cardápio, caso
não tenhamos os ingredientes necessários. Fazendo uma analogia com
as situações de trabalho,
essa maleabilidade me
ajuda nas decisões diárias”, compara, lembrando que o cliente tem de
gostar do prato final.
Alcançar a liderança,
diz, exige ingredientes de
uma receita gourmet. “Depende de uma série de fa-

tores, é um trabalho bastante complexo e persistente. Nossa diferença para
o segundo colocado foi de 1,3 mil caminhões e o resultado dependeu apenas
de três grandes vendas que fizeram a
diferença”, comenta. “Fiquei contente
em ser líder, sim, mas preferia ser segundo colocado num mercado de 120
mil caminhões”, diz. “O slogan ‘As estradas falam e a Mercedes ouve’ acabou se
internalizando na mente da equipe de
vendas e nos ajudou a recuperar uma
postura que há pelos menos oito anos
não tínhamos no país”, acrescenta.
Ì discutir a relação
Por um único lado, a recessão teve
um ponto positivo: estreitou e melhorou as relações de trabalho entre os
membros da equipe. “O ano passado
fizemos muitas DR (discutir a relação)
por aqui”, brinca. “Para manter a chama
acesa é preciso ter transparência com
seu time, que deseja saber quais serão
os próximos passos, onde podem surgir
oportunidades e como pode melhorar
o que está fazendo. O executivo não se

incomoda em não ter nenhum modelo
como líder em emplacamentos. “Levo
muitas cotoveladas“, brinca, referindo-se à disputa entre concorrentes. “Em
função da diversidade do portfólio de
produtos, a Mercedes-Benz não coloca
todas suas fichas num único modelo”, explica, ao contrário da conduta de
anos atrás, quando o caminhão 1620 era
imbatível em licenciamentos. “Hoje a
aplicação dos veículos está muito mais
segmentada e voltada para a rentabilidade do cliente”, justifica. Apesar dos
cutucões, avisa que a marca está se posicionando e, mais cedo ou mais tarde,
achará uma “brecha” em algum lugar.
Top de linha da marca, o caminhão Actros não consegue ultrapassar o 15º. Lugar no ranking e Leoncini
explica que, tecnicamente, está super
bem posicionado, e que a marca concentrará esforços no modelo este ano.
“Disputamos a categoria com dois
mega competidores que dominam
70% do mercado e o que nos falta é
vencer essa barreira, que não é fácil.”
O executivo acredita que a economia chegou ao fim do poço. “Tudo está
retomando seu rumo. Não
acredito que o mercado
seja menor que o ano passado. Falo em crescimento
entre 6% e 10% em caminhões e ônibus, mas poderemos ter boas surpresas
no meio do caminho, em
alguns segmentos. Para
nós, o importante é que o
crescimento seja adequado
e sustentável, pois de nada
adianta dar um salto no
mercado e lá na frente levar
outro tombo”, torce.

“ser líder exige uM trabalho
bastante coMplexo e
persistente. nossa diferença
para o segundo colocado
foi de 1,3 Mil caMinhões e o
resultado dependeu apenas
de três grandes vendas, que
fizeraM a diferença”
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roberto leoncini

Roberto Leoncini,
da Mercedes-Benz
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PANORAMA 2016/2017 - MERCEDES-BENZ – WERNER SCHAAL

Ritmo acelerado
Com a ajuda da Sprinter, montadora volta a
liderar o segmento de caminhões semileves
por Sonia Crespo e José Augusto Ferraz

É

a batida pesada do heavy metal
que impulsiona Werner Schaal, gerente Sênior de vendas de
vans da Mercedes-Benz, nos desafios
diários. Baterista desde a juventude,
se espelha no ídolo Nick McBrain, lendário batera do grupo Iron Maden, que
se imortalizou pela extrema versatilidade com que realizava o acompanhamento musical no bumbo.
Mantendo um compasso firme
em 2016 nas vendas da Sprinter,
em especial dos modelos 415 e
515, conseguiu retomar para a
marca a liderança no segmento de caminhões semileves, que
estava com a Ford, um feito que
rendeu a conquista do Prêmio
Lótus 2017 com “Marca do Ano”
na categoria.
Schaal reconhece a dimensão do prêmio, considerando que
em 2016 o segmento de Large
Vans encolheu e as perdas atingiram em cheio tanto o nicho
de carga como o de passageiros.
Ainda assim, a Mercedes-Benz
fez bem o serviço e ganhou participação. “De cinco ano para cá
estamos ampliando nosso share
no mercado e no ano passado
esse salto foi de 2%”, diz, apon-

tando a importância do trabalho realizado pela rede de Vans Centers, que
possibilita analisar melhor a clientela e
suas necessidades especificas, ou seja,
mirar melhor o alvo.
 TROCAS DE FUNÇÕES
Schaal foi responsável pela área
de Vans Mercedes-Benz da América
Latina, desde a planta na Argentina e,

Werner Schaal,
da Mercedes-Benz

em janeiro, trocou de posto com Carlos Garcia, que exercia função semelhante no Brasil. “As trocas de funções
ocorrem dentro da empresa de maneira sistemática e salutar, ajudando
para que surjam novas ideias”, justifica. Diz que o mercado latino-americano difere bastante em relação
ao mercado local. “O Brasil tem uma
economia muito grande em relação
às outras que caracterizam os demais
países do continente. Nosso país tem
um desenvolvimento de mercado acima das demais nações, em termos de
aplicação do veículo e da profissionalização dos clientes”, identifica.
Ainda que o mercado de
utilitários tenha vivido um
ritmo de blues neste primeiro trimestre, Schaal prepara
as baquetas para uma batida mais hard rock a partir do
segundo semestre de 2017,
prevendo um aumento entre
5% e 10% nos negócios com o
produto Sprinter. “Indicadores
de alguns segmentos nos mostram essa possibilidade, como
o e-commerce, cuja projeção
de crescimento é de 13% para
este ano”, adianta. Em fatias,
percebe que as vendas do produto minibus continuarão estabilizadas, enquanto que no
subsegmento de furgões poderão aumentar entre 5% e 10% e
crescerão ainda mais, até 15%,
no nicho de chassis-cabine.

“É CLARO QUE TEMOS DE COMPETIR COM NOSSOS
CONCORRENTES ITALIANOS OU FRANCESES, MAS É IMPORTANTE
MOSTRAR QUE ESTAMOS CRESCENDO GRADATIVAMENTE. ISSO
QUER DIZER QUE O PÚBLICO VEM RECONHECENDO NOSSO VALOR”
Werner Schaal
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PANORAMA 2016/2017 - MAN LATIN AMERICA - ROBERTO CORTES

Luz, câmera e
consagração

“SE OlhARmOS O
PRimEiRO tRimEStRE,
PAREcE quE SE REPEtE
O AnO PASSADO. mAS,
POR OutRO lADO, AS
ExPEctAtiVAS SÃO
A condição de vice não abala a montadora alemã, diante DE quE A PARtiR DO
de outros títulos de sucesso conquistados em 2016
SEgunDO tRimEStRE
AcOntEçA A tÃO
por Sonia Crespo e José Augusto Ferraz
nós nos deparamos com um
mercado local e de exporESPERADA REVERSÃO”

R

oberto Cortes é um inveterado
viajante global. Chega a cruzar
duas vezes por mês o Oceano
Atlântico em direção ao velho continente, para cumprir a agenda com a
matriz, à parte das viagens que faz à
outras regiões do mundo, para visitar
clientes. Ele mesmo já fez a conta que
passa cerca de 50 horas por mês no ar.
Dedica estes períodos para dormir, ler
jornal e, especialmente, assistir filmes.
“Os que mais gosto são as comédias,
ajudam a relaxar a rotina da função”,
diz o executivo, admitindo que pouco
conseguiu rir em 2016, diante do imprevisível comportamento do mercado de
veículos comerciais, que mais se assemelhou a um thriller de suspense. “Nós
passamos o ano todo tendo novidades
inesperadas. Aguardávamos uma retomada para o início do ano, que foi adiada para o primeiro semestre e que, por
fim, acabou não acontecendo”, relata. O
controverso contexto comercial do país
não impediu à MAN Latin America de
conquistar o Prêmios Lótus 2017 em
seis categorias. Três delas, pela liderança conquistada no mercado de caminhões leves, médios e semipesados. E o
restante pelo fato do VW Delivery 8.160
e o VW Constellation 24.280 6x2 terem
alcançado o topo do ranking em três categorias da premiação.
Cada montadora vem tentando se
ajustar à nova realidade de mercado,
na medida do possível, avalia o executivo. “Convenhamos que, se todos
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tação que demandou entre
90 e 100 mil unidades, que
foi o que aconteceu no ano
passado, embora nossa capacidade total de produção anual esteja
entre 400 e 440 mil veículos, chegamos
a uma ociosidade ao redor de 70% e
80%. Se convivemos em um ambiente
de negócios como esse sem nenhuma
quebra, acho que foi feito o trabalho
necessário para que passássemos por
esse período com um resultado o menos traumático possível”, avalia.
Ì À ESPERA DA REVERSÃO

Mesmo otimista, Cortes vislumbra
uma continuação da saga mercadológica vivida em 2016. “Se olharmos o
primeiro trimestre, parece que se repete o ano passado. Mas, por outro lado,
as expectativas são de que a partir do
segundo trimestre aconteça a tão esperada reversão”, torce, destacando que
os principais indicadores econômicos,
como a Bolsa de Valores, o Risco Brasil
e o valor do Real em relação ao Dólar,
estão mostrando sinais de melhoria.
“Consequentemente, a indústria de caminhões e ônibus deverá sinalizar uma
recuperação em breve”.
A montadora só não conseguiu a
disputada liderança geral no mercado
de caminhões, que em 2016 ficou com a
concorrente. Diz Cortes que ser líder de
mercado depende muito da oscilação
dos segmentos e lidar com essa perda,

Roberto cortes

garante, não é traumático. “Alcançar
a liderança não é uma obsessão. Isso
é consequência de um longo trabalho.
Estamos muito satisfeitos porque, mesmo em um ambiente tão competitivo
como este, crescemos em participação
de mercado”. As exportações da MAN
Latin America, que atende 30 países,
também apresentaram bom desempenho. “Obtivemos incrementos interessantes em todos esses mercados. De
uma maneira geral, aumentamos em
15% as vendas externas. Estamos projetando o mesmo resultado para 2017,
mesmo considerando a oscilação do
câmbio”, observa.
Para a equipe de trabalho, Cortes
diz que é preciso mostrar alternativas. “Temos de fazer das dificuldades
um desafio”, apregoa. Uma delas seria aumentar as vendas de chassis de
ônibus e alcançar a liderança nesse
segmento, roteiro ideal para um filme de ação que poderia ser intitulado
“Busca Implacável”. “A Linha de chassis Volksbus tem tudo para seguir a
mesma trilha dos caminhões da marca. Estamos trabalhando e priorizando comercialmente o produto chassi e
acho que este filme poderá se tornar
realidade num futuro próximo”, anuncia, estimando em três anos um período razoável para tal consolidação.

Roberto Cortes, da
MAN Latin America
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PANORAMA 206/2017 - MAN LATIN AMERICA - RICARDO ALOUCHE

Tempero estratégico
Fabricante mantém o domínio nos leves, médios e
semipesados e ainda elege o “Caminhão do Ano”
por Sonia Crespo

A

o receber o Prêmio Lótus 2017
em seis categorias, Ricardo
Alouche, diretor Comercial da
montadora, poderá nos dizer se prazer
do banquete está na abundância dos
pratos. “Não apenas na quantidade de
prêmios, mas em saborear cada um
deles”, festeja o executivo. “Mais um
ano nos orgulhamos em perpetuar a
preferencia dos clientes pelos nossos
caminhões nos segmentos de Leves,
Médios e Semipesados. Nós não investimos todas nossas fichas num único
segmento, procuramos fortalecer todo
nosso portfólio”, diz. E nenhuma das
vitórias, garante, pode ser considerada um prato que se come frio: “Nunca
conquistamos algo sem ter tido um
prévio objetivo e uma prévia estratégia. Nada veio de graça para nós, todas
nossas conquistas são fruto de muita
dedicação”, diz. “No ano passado nosso desafio foi ainda maior: com a produção industrial caindo mais de 60%
frente ao pico de 2011, tivemos que
criar fórmulas alternativas para mantermos nossos produtos como lideres
de mercado”, revela, sem dar as receitas. Alouche calcula que o aumento
de custo de produção
entre janeiro de 2012
a janeiro de 2017 foi
de 30%. No entanto,
o preço praticado no
mercado em janeiro
deste ano se equipara
ao valor de janeiro de
2012.
Não faltaram nem
condimentos triviais e
menos temperos ela-

borados ao mercado brasileiro de caminhões de 2016, acredita. “Os temperos convencionais estiveram lá, como
a briga com a concorrência, a criatividade necessária para fornecer formulas alternativas para nossos clientes.
Faltou a base de formatação do prato,
ou a confiança do cliente para concretizar o negócio”, detecta.
Ì CAminhão do Ano
Prato cheio para a MAN, a briga da
concorrência no mercado de semipesados acabou reforçando a hegemonia do
caminhão semipesado VW Constellation 24.280 6x2, eleito pela terceira vez
como o “Caminhão do Ano” e o mais
vendido do mercado. “Virou um benchmark, não só para nós como também
para a concorrência, que cada vez mais
vem aprimorando seus respectivos veículos da categoria para conseguirem
chegar mais perto do nosso produto”,
salienta. Tal consolidação no segmento
não acomoda a fabricante, pelo contrário. “Não são apenas os concorrentes
que estão se mexendo. A MAN vem
trabalhando ativamente neste nicho e,
ainda em 2016, reforçando nosso portfólio, lançamos o caminhão 23.230,

que vem alcançando excelente resposta comercial. É um veículo com motor
de 4 cilindros, uma boa alternativa de
custo para o cliente”, detalha.
Ligada em 220 volts, a equipe comercial da rede de concessionárias não
desgruda dos clientes, por boas razões:
“São eles que nos dão informações reais do que está acontecendo no mercado, como vai sua empresa e como
podemos atendê-lo adequadamente”,
aponta. Questionado sobre quando as
vendas do MAN TGX sairão das sombras, Alouche não vacila e diz que o
caminhão já é um objeto de desejo do
transportador brasileiro, um dos produtos mais aceitos no mercado de extrapesados. “Temos mais de 200 contratos
de manutenção em andamento e não
nos resta dúvidas que o caminhão
está no topo da cadeia de aceitação do
cliente”, reforça. Reconhece, no entanto, que falta ao produto mais volume e
disponibilidade de modelos para competir no mercado de extrapesados, hoje
repleto de ofertas diferentes. Mas por
pouco tempo: “Estamos trazendo novas
versões do caminhão, ainda este ano”,
antecipa. “O MAN TGX não é uma experiência da empresa, mas um caminhão
que veio para ficar”, avisa.
No farto banquete de prêmios
conquistados pela MAN em 2016 faltou a sobremesa, com cereja e tudo:
a liderança do mercado de caminhões, que ficou para
a concorrente. Alouche adverte que vai
correr atrás do doce
em 2017: “Queremos
a refeição completa,
mas isso terá de vir
de forma sustentável,
através do reconhecimento do cliente, não
vamos pagar pela sobremesa”, alfineta.

“no Ano pAssAdo nosso
desAfio foi AindA mAior.
Tivemos que CriAr fórmulAs
AlTernATivAs pArA mAnTermos
nossos produTos Como
líderes de merCAdo”

24

Frota&Cia
abril de 2017

ricardo Alouche

Ricardo Alouche, da
MAN Latin America
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PANORAMA 2016/2017 – FORD CAMINHÕES – JOÃO PIMENTEL

Mercado indócil
Para o diretor de Operações da empresa 2016 não vai deixar
saudades, exceto pelos momentos sobre o lombo de um cavalo
por José Augusto Ferraz

P

roprietário de um sítio no interior de São Paulo, o diretor
de Operações da Ford Caminhões, João Pimentel, admite que
gosta de passar horas cuidando e
apreciando o lindo pomar, as
vaquinhas que dão um charme
ao local e as árvores plantadas
na propriedade. Mas, confessa,
o bom mesmo é andar a cavalo,
percorrendo as estradas de terra
da região, sem pressa nem compromisso. Bem diferente do dia-a-dia profissional, cercado de
muito estresse e um outro tipo
de “cavalaria”.
“No ano passado foi muito
difícil para toda indústria de caminhões”, admite o executivo.
“Tivemos de conviver com um
mercado tão pequeno, a ponto
de ficarmos brigando por preço, na tentativa de entregar o
resultado e principalmente manter
a rede”, explica Pimentel. Tão acirrada foi a disputa que a Ford Caminhões perdeu para a Mercedes-Benz
a liderança histórica no mercado
de caminhões semileves. E, o que é
pior: por uma diferença de apenas
onze unidades licenciadas no Renavam. “A perda de posição foi uma
decisão consciente. Para não deteriorar mais a margem de preços,
nossa e da rede, tivemos de abrir
mão de alguns negócios”, justifica o
esportista, comparando o fato a um
pequeno tropeço, em meio a uma
longa e difícil corrida.
Para João Pimental, mais importante de tudo em 2016 foi tra-
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balhar e ter a certeza de que a
rede de distribuidores e fornecedores permanecia com saúde razoável para se manter. “Só assim,
vamos poder tirar uma vantagem
boa, quando a recuperação vier”,
garante o executivo.

“Em 2016, tivEmos
DE convivEr com
um mErcaDo tão
PEquEno, a Ponto
DE ficarmos
briganDo Por
PrEço, na tEntativa
DE EntrEgar o
rEsultaDo”
João Pimentel
Ì DuPla conquista
Em que pese as perdas do passado, a Ford Caminhões garantiu dois
troféus do Prêmio Lótus 2017, o primeiro ao F-350, eleito como ”Caminhão Semileve do Ano e o outro de
“Caminhão Médio do Ano”, atribuído
ao Cargo 1119. “O F-350 é um “pau
para toda obra” e o cliente reconhece as virtudes e a robustez do produto. No caso do Cargo 1119, o mérito é
do time de engenharia, em conjunto
com o de marketing, de buscar um
caminhão leve que pudesse fazer o
trabalho de um médio, para carregar
até 10.500 kg de peso”, observa, orgulhoso desses dois “puros-sangue”.

O profissional confessa que as
dificuldades de 2016 em momento algum lhe tiraram o sono. Por
conta das atividades extraprofissionais como as cavalgadas, o
basquete semanal que joga com
os amigos e as corridas à pé, que
pratica de três a quatro vezes
por semana. Mesmo assim o
diretor de Operações da Ford
Caminhões admite que o atual momento brasileiro o deixa
pensativo, diante da possibilidade da economia não deslanchar. “O que mais penso é
como motivar as pessoas para
continuarem acreditando que
o Brasil vai dar certo. Somos
um povo alegre que gosta de
consumir e não pode continuar nesse marasmo”, reflete.
Felizmente, o trote curto
pode se transformar em uma
cavalgada, a julgar pela leve
brisa que ameaça bater no rosto dos brasileiros. “O ano começou
ruim, abaixo do esperado, mas já
começamos a perceber uma movimentação por parte da agroindústria, que pode estimular outros
setores como bebidas, construção e
coleta de lixo, entre outros. Trabalhamos com um cenário de recuperação da indústria, que pode oscilar
entre 10% a 20% nesse ano. Não é
muito, considerando os baixos volumes que estamos movimentando.
Mas ajuda a começar a colocar a
casa em ordem, especialmente daqueles que fizeram a sua lição de
casa”, vaticina Pimentel, enquanto
pensa em seu corcel à espera do
próximo final de semana.

João Pimentel,
da Ford Caminhões
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PANORAMA 2016/2017 - VOLVO - WILSON LIRMANN

Vitória fantástica
Volvo supera ano difícil e reafirma, pela 3ª
vez, a liderança no segmento de pesados

por Sonia Crespo

O

presidente do Grupo Volvo
na América Latina, Wilson
Lirmann, gosta de livros de
história mundial, de pensadores e biografias. Se necessário for, mergulha
em textos mais técnicos. Diz que a literatura revela novas possiblidades, expande a imaginação e também retrata
realidades. Para o executivo, o cotidiano vivido pelo mercado brasileiro de
veículos pesados em 2016, embora impregnado do existencialismo dramático dos contos russos de Dostoiévski,
mais reproduziu a realidade fantástica
dos romances do escritor colombiano
Gabriel García Márquez. “Foi extremamente influenciado por bizarras situações políticas e morais do entorno, que
se equipararam a um conto de ficção”,
relaciona. A Volvo, no entanto, superou seu papel nesse roteiro e encerrou
o período, pelo 3º ano seguido, como
Marca do Ano em Caminhões Pesados,
além de transformar o FH 540 6x4 em
Caminhão Pesado do Ano.
Não há nada mais enriquecedor
que a história universal para ensinar
a enfrentar as situações cotidianas no
mundo corporativo, ampliar a criatividade e a imaginação e sugerir, implicitamente, o caminho a seguir, diz
Lirmann, e por várias vezes se valeu
deste recurso em 2016, para dar um
passo à frente. “Vivemos um período
desafiador. Foi o segundo ano consecutivo de queda de mercado e de enorme
stress para o setor”, recorda. Nas Volvo,
os ajustes internos exigiram a redução
no quadro de funcionários e uma readequação na produção. “Conseguimos
crescer 30% nos volumes para fora
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“A retOmAdA nãO
será pungente,
mAs mOderAdA, e
deverá sObrepujAr,
iniciAlmente,
As vendAs de
cAminhões pesAdOs.”

do Brasil”, destaca, lembrando
o minucioso trabalho que vem
sendo realizado pela marca na
América Latina. “Estávamos hibernando na Argentina e, no ano
passado, conseguimos aumentar nosso share de 4% para 8,5%
no país. No Chile, iniciamos um
processo de expansão e, para
este ano, ampliaremos a rede
local de concessionárias de sete para
treze revendas”, adianta. Todas essas
ações nos ajudaram a alcançar a liderança também na América Latina”.
Lirmann faz questão de explicar que
o trabalho de exportação da marca é
uma estratégia de vendas a longo prazo e que o Brasil continua tendo um
peso muito grande nos negócios.
Ì tOurO pelO chifre

Na briga de preços, o ano registrou
pressão comercial por todos os lados
e a concorrência acabou levando uma
pequena fatia de participação da Volvo,
que viu seu share em caminhões semipesados cair de 12.3% para 9,8% e o de
caminhões pesados se retrair de 29,6%
para 27,7%. “A indústria como um todo
tem capacidade ociosa muito grande e
os concorrentes entraram na disputa
para trabalharem seus estoques”, entende o executivo. Questionado se esta
retração o preocupa, Lirmann diz que
não gosta da palavra preocupação. No
lugar, prefere usar o termo ‘pré-ocupação’. “Precisamos nos ocupar com desafios e oportunidades para pegar o touro
pelo chifre”, ousa, anunciando que a
participação da Volvo no segmento recuperará seus patamares.
Em meados do ano passado, Lir-

Wilson lirmann
mann vislumbrava uma recuperação
do mercado mais eficiente e apostava
em um crescimento de 20% para 2017.
Porém, o rumo da história mudou sua
interpretação dos fatos, considerando
que entre janeiro e março deste ano as
vendas de caminhões pesados caíram
27%. “Continua um certo nevoeiro no
horizonte e tivemos de revisar nossa
operação”, explica, antes de anunciar a
nova projeção de crescimento de 10%.
“Ainda é uma boa perspectiva”, anuncia. O executivo enumera os fatores que
contribuem para essa projeção: taxa de
juros inferior a 9%, safra recorde e setor
de mineração anunciando novos projetos. “A retomada não será pungente,
mas moderada”, acredita. Sobrepujará,
inicialmente, as vendas de caminhões
pesados. “O segmento de semipesados
está reagindo menos, pois a questão do
desemprego ainda pesa”, pondera.
Sobre o mercado para chassis,
Lirmann vê cenários estáticos semelhantes nos segmentos de ônibus urbanos e rodoviários. “Dependemos de
discussões sobre tarifas, mobilidade
urbana e outras questões para desatar investimentos no setor urbano. Em
paralelo, o segmento rodoviário ainda
está amarrado ao desfecho das regras
sobre concessões de linhas. Em ambos os casos, não há como elaborar
previsões”, constata.

Wilson Lirmann,
da Volvo
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PANORAMA 2016/2017 – VOLVO - BERNARDO FEDALTO

O dono da bola
por Sonia Crespo e José Augusto Ferraz

B

ater uma bola é muito diferente que jogar futebol com arte,
técnica e habilidade, comenta
Bernardo Fedalto, diretor comercial da
Volvo do Brasil, que não se considera
um fanático pelo esporte, mas, quando pode, para tudo para ver jogar seu
time do coração, o Coritiba. Em sua rotina diária de trabalho, não descansa:
mantém a equipe em permanente treino, como fazem os atletas de futebol,
buscando a superação em cada novo

telefone não tocava, ou seja, o juiz não
apitava o final da disputa para que iniciássemos um novo jogo”, relembra.
Ì Mudança de configuração
Furar as retrancas em meio à crise demandou muita determinação da
fabricante, diz. “Exigiu treino, treino e
treino”, resume. Exigiu também um
exímio planejamento e articulação comercial, colocando todas as concessionárias na linha de frente. “Em alguns
momentos, mudamos a configuração

“Hoje nossos produtos estão
aBsolutaMente eM linHa eM todo o
Mundo. os clientes atuais têM uM
perfil Moderno e BuscaM inovações.
eles gostaM e precisaM dessa
tecnologia para sereM coMpetitivos”
Bernardo fedalto

jogo. As preleções ao longo de 2016 tiveram resultado: pelo terceiro ano consecutivo, a Volvo garantiu o domínio no
mercado de caminhões pesados e o FH
540 6X4 ganhou o título de “Caminhão
Pesado do Ano”, concedido pelo Prêmio
Lótus 2017, num período marcado pela
forte disputa entre marcas.
Fedalto compara a vitória de seu
time à conquista da Copa Brasil. “A
vitória de cada campeonato estadual é atributo dos concessionários”,
associa. “Ainda não temos nossos
treze grupos econômicos campeões
em seus respectivos estados, mas é
nosso o objetivo”, adianta.
Lembra sem saudades que as vendas de caminhões pesados no Brasil
pipocaram no fim do ano passado. “O
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do jogo: substituímos as revendas atacantes por reforço no meio de campo,
com jogadores que suportaram melhor o pós-vendas”, associa. O esquema tático, adianta, se manterá em
2017, levando em conta os grandes investimentos que foram feitos na rede
de concessionárias da marca. “Temos
programas implementados, chamados
‘100% Volvo’, que fazem com que o
atendimento ao cliente seja mais pró-ativo e eficiente. Ainda não chegamos
ao nível de excelência mas estamos
caminhando em sua direção”, garante.
A goleada da Volvo frente os adversários revelou só gols de letra e gols
de placa, diz Fedalto, mas o mais o importante foi o esforço em trabalhar no
sentido comum. “Isso está fortemente

Com um time afinado,
muito treino e
planejamento, marca
sueca se mantém na
frente do mercado de
pesados no país
estabelecido com a nossa rede: queremos a liderança mas, mais que tudo,
queremos o sucesso do cliente para que
consequentemente também alcancemos nosso próprio sucesso”, comenta.
Atribui as conquistas também ao
esforço da marca em trazer ao país os
últimos lançamentos globais. “Podemos dizer que hoje nossos produtos estão absolutamente em linha com todo
o mundo”, destaca. Os clientes atuais
têm um perfil moderno e buscam inovações, diz o executivo. “Eles gostam e
precisam dessa tecnologia para serem
competitivos”. Também são antenados e não perdem oportunidades: a
“catimba” ao longo do ano foi impiedosa, confirma. “Os clientes estiveram
muito conservadores no período e entendemos isso, porque o negócio deles
foi bastante difícil. Houve um cuidado
extra no processo de decisão. Todos focaram em ter caixa e pagar seus compromissos”, recorda.
Para 2017, a Volvo trabalha com
a projeção de um mercado oscilante
entre a estabilidade e crescimento de
10%. “O início deste ano não foi tão positivo quanto se esperava. Mas tomar
um gol no primeiro minuto do jogo
não tira o time da Volvo de campo. “O
campeonato só termina no último minuto”, avisa. Esperamos uma recuperação melhor para 2018, mas não um
grande crescimento. A evolução será
lenta e estável, o que consideramos
como positivo”, opina. “Manteremos o
ataque mas preservaremos a retranca”, adverte, apontando como fundamental para o negócio incluir o suporte de pós-vendas aos clientes.

Bernardo Fedalto,
da Volvo
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PANORAMA 2016/2017 – SCANIA - ROBERTO BARRAL

Mar aberto
por Sonia Crespo

R

oberto Barral, diretor comercial da Scania do Brasil, morou durante cinco anos na
Espanha, conduzindo a subsidiária
ibérica e pegou em cheio a crise econômica europeia. Foi um período difícil e a queda comercial na região,
lembra, chegou a 80%. Conta que
em todas as oportunidades que passava pelo porto de Galícia, ao norte
do país, observava com atenção a habilidade dos velejadores locais, cujas
manobras mudavam, habilmente, a
direção do barco. Diz o dito popular
que “é na hora da tempestade que
se revelam os bons marinheiros”. De
volta ao Brasil, no início
de 2016, Barral se deparou
em cheio com a crise econômica brasileira. Teve
uma rápida passagem
pelo Consórcio Scania e,
em meados do ano passado, assumiu a direção da
Scania do Brasil. Em seis
meses conseguiu segurar
o leme, manter o prumo
da embarcação frente à
tempestade econômica e ampliar
em 1,14% a participação da Scania
no mercado brasileiro de caminhões.
Formado em Economia e Administração pela USP, Barral está na
Scania há 22 anos e não se abala
com o momento atual do mercado.
O nível operacional das transportadoras brasileiras, diz, é semelhante
ao de empresas europeias. “O que
não nos falta na mesma medida é
a boa infraestrutura rodoviária e a
desburocratização fiscal”.
O mercado brasileiro em 2016 foi
muito duro, com cenários político e
econômico adversos, em proporções
semelhantes, resume. “As expecta-

A tempestade bravia que
assolou a indústria de veículos
comerciais em 2016 não abalou
a montadora, que viu crescer
sua participação de mercado

tivas melhoraram no final
do ano, mas afundaram de
vez com a quebra da safra”,
lembra. Houve sofrimento,
admite, mas nada que tenha
modificado o curso original.
Com estratégia definida, a montadora não adernou: “Nos preparamos
para essa retração. Durante o ano
reforçamos nossa presença no mercado, lançando novos serviços e investindo na rede de concessionários.
Navegamos em mar turbulento com
o barco adequado e a equipe adequada”, classifica. Uma sinergia entre
produto certo, rede capilarizada e
equipe de vendas afinada possibilitou patamares interessantes para a

guerra de preços. “Não participamos
dessa batalha”. Nessas horas, o fato
da Scania não ter estoques de caminhões ajuda, diz, e toda a tripulação
do barco sai ganhando: a rede de revendas também preserva a sustentabilidade do negócio.
Ì hoRizonte à vista
Pelas expectativas mercadológicas futuras de Barral, o mar brasileiro ainda está para peixe. “A Scania
está completando 60 anos
em 2017 e o Brasil continua sendo um dos mercados mais importantes no
mundo. O horizonte comercial já se avista, considerando o movimento dos
dois primeiros meses de
2017. “Estamos com mais
consultas e movimento de
vendas. Sentimos que as
coisas estão mais animadas”, relata. Mesmo identificando
mais entraves nos financiamentos,
por não oferecerem mais as facilidades do passado, Barral admite
que é melhor trabalhar com um
mercado realista.
Ao completar 60 anos no Brasil,
a Scania continuará seus investimentos no país. Até 2020, destinará R$ 2,6 bilhões em melhorias na
planta em São Bernardo do Campo,
em São Paulo. Durante estas seis
décadas, entre o primeiro caminhão
fabricado no país, o L 75, e os recém-lançados serviços conectados Scania, a marca transpôs um tsunami
de evoluções, compara o capitão.

“o BRasil continua
sendo um dos meRcados
mais impoRtantes no
mundo e o hoRizonte
comeRcial já se avista”
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Roberto Barral

marca no período, incluindo o salto
na participação do mercado de caminhões de 7,3% para 8,4%. A estratégia comercial para vendas de ônibus
da marca também se manteve focada
ao longo do ano, mas sofreu bastante com o encolhimento do mercado.
“Atuamos onde surgiram volumes,
mas sem conseguir os resultados de
anos anteriores”, constata, adiantando que em 2017 o mercado de chassis
já começou a reagir.
Barral reconhece ser importante almejar a liderança de mercado,
mas observa que é preciso bordejar
o bastante para escapar de armadilhas perigosas, como entrar em

Roberto Barral,
da Scania
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PANORAMA 2016/2017 – DAF – LUIZ GAMBIM

Soma de competências
Embora em fase de aprendizagem no mercado brasileiro,
empresa cresce em vendas e participação de mercado
por Sonia Crespo

A

utêntico cidadão ribeirão-pretano, Luis Antonio Gambim é
conhecido na cidade por gostar de receber e estar sempre próximo
de seus amigos de infância. Preservando as raízes e transferindo este estilo
de vida para sua rotina na direção
comercial da DAF Caminhões, o executivo consegue manter os clientes
sempre por perto e, ao mesmo tempo, fazer a marca aparecer cada vez
mais no mercado brasileiro. A DAF foi
a única montadora brasileira a encerrar o ano de 2016 com crescimento de 52% no volume de caminhões
comercializados, além de ter dado
um salto de 0,6% para 1,3% na participação no mercado de caminhões
pesados. Gambim dá a entender que
segurar o rojão não foi fácil. “Fizemos
uma detalhada reestruturação interna e contratamos novos profissionais,
enquanto a rede de concessionárias
aumentava o grau de relacionamento
com os clientes”, relembra.
Apesar dos inúmeros solavancos
econômicos ao longo do ano, o resultado
ficou dentro de um patamar comercial
esperado, ainda que nos anos anteriores
o percentual de crescimento da marca
tenha superado os 70%, admite.

sintetiza o executivo. A fabrica brasileira de Ponta Grossa tem capacidade para
produzir 10 mil ou 20 mil caminhões, em
1 ou 2 turnos, respectivamente. Quatro
caminhões saem diariamente da linha
de produção da montadora e esse volume poderá chegar a seis unidades até
o final do ano, se o mercado ajudar. “A

“A MATRIZ PRETENDE
CONTINUAR SEUS
INVESTIMENTOS NO
BRASIL. GANHAR
PARTICIPAÇÃO
E ALCANÇAR A
LIDERANÇA DE
MERCADO É SÓ UMA
QUESTÃO DE TEMPO”
Luiz Antonio Gambim

 MAZELAS LOCAIS
Para a matriz, que tudo vê
desde Eindhoven, na Holanda,
não há com o que se preocupar,
pois o investimento no país é de
longo prazo, a credibilidade no
produto é certeira e as mazelas
políticas locais são contingências,
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Luiz Gambim
da DAF

matriz pretende continuar seus investimentos no Brasil. Ganhar participação
e alcançar a liderança de mercado é só
uma questão de tempo”, resume, reconhecendo que nesse caso, a soma de um
mais um não dará apenas dois.
Gambim tem boas expectativas
comerciais para a marca em 2017. Está
vendo o mercado reagir aos poucos e
uma bela safra agrícola acenar. Diz que
certamente haverá crescimento, porém
será lento e sustentável. “Temos bancos
comerciais que mantêm muitas restrições de crédito”, reflete, ainda que os
dois modelos de caminhões fabricados pela DAF no Brasil já contem com
mais de 70% de nacionalização, índice
que garante sua participação na linha
de financiamentos Finame, do BNDES.
Animado, comenta que no mês de
março, só o setor de cana-de-açúcar
movimentou 1,5 mil caminhões pesados acima de 16 toneladas – nicho onde
a montadora atua com o extrapesado
XF105 e o pesado CF85.“Poderemos
chegar a um crescimento de mercado
entre 10% e 15%”, opina, sustentando
seu palpite em três pilares: a explosão
do agronegócio, sempre empolgante,
que mais um ano prevê a safra recorde de 220 milhões de toneladas de grãos,
a famigerada renovação da frota, já que
“agora o cliente tem de trocar o caminhão”, e a retomada na produção da indústria química, detectada já no quarto
trimestre de 2016. “A indústria química
é a primeira que para e a primeira que
volta”, alerta. É também o setor produtivo mais importante para a DAF, pois
representa 40% dos negócios da marca
no país. “Já temos diversos clientes deste segmento nos consultando”, diz. O
preço do caminhão é atual pedra
no sapato do executivo. Congelado desde 2010, terá de
sofrer um reajuste de 10%
ainda este ano, adverte.

PANORAMA 2016/2017 – HYUNDAI CAOA – EDEMAR NUNES E LEONARDO LUKACS

O rei dos atributos
Pelo décimo ano seguido, o utilitário HR conquista a
preferência dos compradores de camionetas de carga
por Sonia Crespo e José Augusto Ferraz

D

entro de um segmento competitivo e cheio de opções como
é o mercado de camionetas de
carga, o utilitário HR da Hyundai CAOA
vem se mostrando imbatível e, pelo
décimo ano consecutivo, se mantém
no topo da categoria e fatura o Prêmio
Lotus 2017. Para Edemar Nunes, diretor
de vendas da marca e Leonardo Lukacs,
gerente de planejamento de produto, a
preferência pelo veículo é consequência
de uma década de estrada e da
consolidação da marca. “Acredito que este prêmio mostra a
força do produto, que encanta
os clientes pelos benefícios que
disponibiliza”, diz Nunes”.
Mais exigente na hora da
compra, o transportador do
segmento procura os valores
agregados do utilitário, lembra o gerente de planejamento. “No caso do HR, a garantia
de quatro anos, sem limite de
quilometragem, além dos três
air bags e o baixo índice de depreciação no valor de revenda, fazem
toda a diferença”, destaca. São os
próprios empresários que divulgam
as qualidades do utilitário, observa
Lukacs. “Quando começamos a trabalhar com o HR, logo alcançamos
50% de share no segmento. Essa
preferência mostrou que o utilitário
está acima de todos os outros competidores. Além disso, contamos
com uma sólida rede de concessionários da marca, que disponibiliza
prontamente serviços de manutenção”, detalha Nunes. “Hoje o cliente
sabe o que está comprando”.

Ì AvAnço De pArticipAção
Para os diretores da CAOA Hyundai, o mercado de utilitários em 2016 foi
didático. “Foi um ano em que a indústria brasileira em geral aprendeu bastante. Para nós, o ano deixou claro que
a marca Hyundai fez toda a diferença”,
interpreta, levando em conta o avanço
na participação do segmento alcançado pelo HR no período, de 39,3% para
46,5%. “Colocamos o produto certo
no valor certo”, afirma Nunes. Lukacs

aponta dois pontos fundamentais que
garantiram esse crescimento: oferecer
produtos customizados, mais ‘ao gosto’
do brasileiro, e manter a capilaridade
no atendimento de pós-vendas. Um
dos segmentos de mercado que mais
atraiu o HR foi o de Food Trucks. A principal qualidade para tal função a facilidade operacional do utilitário, aponta
Nunes. “O veículo tem ótima manobrabilidade e circula sem restrições em
áreas urbanas”, descreve.
Comparando o resultado de 4.310
utilitários HR emplacados em 2016
às 14,8 mil unidades licenciadas em
2010, Nunes descarta a possibilidade
de que mercado retome os patamares
antigos. “Hoje temos muitas
variantes em opções e isso pulveriza as demandas”, acredita.
Por se tratar de um segmento
que acompanha as oscilações
do PIB, Lukacs salienta que à
medida que o PIB encolhe este
segmento se contrai ainda mais.
A planta da Hyundai CAOA em
Anápolis, Goiás, tem capacidade
para produzir até 10 mil unidades por ano, considerando todos
os produtos que fabrica. “É possível que em 2017 não tenhamos uma resposta comercial melhor
que a de 2016. Claramente este é um
mercado que pode chegar a um total
de 10 mil unidades, mas provavelmente só daqui a dois ou três anos”,
estima. A CAOA quer preservar seu
mercado e, para isso, está desenvolvendo a pronta entrega do HR com o
baú já instalado, atendendo o molde
desejado pelo cliente. “Estamos fazendo um trabalho muito grande na rede
de concessionários, que brevemente
disponibilizará o veículo já encaroçado. Será mais um diferencial a favor do
nosso produto”, finaliza Nunes.

“clArAmente este é
um mercADo que poDe
chegAr A um totAl De
10 mil uniDADes, mAs
provAvelmente só DAqui
A Dois ou três Anos”
edemar nunes

Edemar Nunes e
Leonardo Lukacs,
da Hyundai Caoa
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PANORAMA 2016/2017 – RENAULT – ALEXANDRE OLIVEIRA

Corrida de superação
Mesmo diante dos obstáculos da economia, a Renault avança no mercado
de utilitários e aprimora a estratégia para aumentar sua coleção de troféus
por José Augusto Ferraz

P

ara o diretor de Vendas Empresas da Renault do Brasil, Alexandre Oliveira, praticar corridas de 10 km é muito fácil. Adepto do
esporte, ele conta que faz esse exercício com frequência e considera a prática bastante positiva. Além de contribuir para a saúde física e mental a
corrida, segundo ele, ajuda a enfrentar
as pressões do dia-a-dia profissional.
Sobretudo nos tempos atuais, onde a
procura por veículos utilitários acusa
sucessivas baixas, acirrando a competição entre marcas.
Responsável pelas vendas do Kangoo e da Master para grandes frotistas,
Alexandre viu de perto a perda de fôlego desse mercado, que desabou de
103 mil veículos licenciados em 2011
para pouco mais de 34 mil unidades
no ano passado, incluindo as versões
de furgonetas de cargas, camionetas,
furgões e minibus. “O pequeno empresário tem uma forte participação no
mercado de utilitários. Então, sempre
que ocorre uma retração nos negócios, existe a possibilidade do
cliente postergar a compra de um
veículo novo”, comenta o diretor.
“Para piorar as coisas, esse empresário depende muito do crédito e, como os bancos andam
muito restritivos, isso impacta
diretamente nos negócios”,
completa Alexandre.
 AUMENTO DE
PARTICIPAÇÃO
Apesar do quadro sombrio, Oliveira encontra motivos
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“TEMOS UM PLANO
CONSISTENTE
PARA GANHAR
PARTICIPAÇÃO,
APROVEITANDO A
FORTE EXPERTISE
DA MARCA NESSE
SEGMENTO”

para comemorar. Na corrida com seus
principais competidores, a Renault se
saiu muito bem, a ponto de ter acusado um aumento expressivo de participação nos segmentos de furgões e
de vans, superando a marca de 45%.
“Investimos muito forte na nossa linha
de produtos e, hoje, nossos utilitários
são semelhantes aos modelos da Europa. Também temos um plano consistente para ganhar participação, aproveitando a expertise da marca nesse
segmento e isso tem tudo tem feito a
Alexandre Oliveira
diferença”, garante o diretor.
A estratégia da marca de não ficar restrita apenas à venda do veículo
também colabora para essa boa performance. Segundo o entrevistado, a
Renault vem investindo em ofertar
o veículo correto para cada negócio,
casado com um amplo pacote de serviços. A existência da rede Pro+, especializada nesse atendimento, contribui
para essa meta e o cliente percebe os
ganhos dessa política.
Para o ano em curso,
Alexandre Oliveira projeta uma estabilidade nos
volumes de vendas, a
exemplo do ano passado. “O ano está muito
parecido com 2016 e
não existem cenários que apontem
para um crescimento”, atesta
o executivo, enquanto aguarAlexandre Oliveira,
da o momento
da Renault
propício para
acelerar nessa
corrida de fortes emoções.

FCA

Recuo inexplicável
A decisão de encerrar a produção do Fiat Ducato no país ficou sem explicação.
Mas, a montadora não esconde os planos de voltar com novidades no ano que vem
por José Augusto Ferraz

D

epois de liderar por anos o
mercado brasileiro de veículos utilitários, o Fiat Ducato
sai de cena, pelo menos por enquanto. Como resultado da decisão da FCA
de encerrar a produção do modelo na
fábrica da Iveco em Sete Lagoas (MG),
que também produzia as versões similares do Jumper da Citroen e o Boxer, da Peugeot. Em consequência do
fato, o Ducato deixa para trás uma
história de sucesso, que garantiu ao
modelo nada menos que 14 distinções do Prêmio Lótus como “Furgão
do Ano”, além de outros 11 troféus
como “Minibus do Ano”
“Foi uma decisão tomada por razões estratégicas de custo”, resume de
forma lacônica o diretor de Vendas Diretas da montadora ítalo-americana,
Fábio Meira, sem precisar mais detalhes. “Só posso adiantar que temos muitos planos para o Ducato, a partir do
ano que vem”, desconversa. A fábrica é
claro não confirma, mas é dado como
certo que o modelo voltará em grande
estilo, em uma versão mais atualizada,
provavelmente importado do México.
Até lá, o mercado será abastecido
com um estoque de reserva calculado em 800 unidades, produzidas antes do fechamento da linha.
“Esse volume daria para vender em
três meses, mas estamos segurando para atender clientes pontuais
como o governo e outros frotistas
da marca”, explica Meira. Ele admite que a concorrência vai ocupar
o espaço deixado pelo antigo líder,
mas aposta em sua retomada com
a volta do modelo ao mercado.

Ì LiDerança absoLuta
Enquanto isso não acontece, a
montadora comemora o amplo domínio de outro produto de ponta
da marca – o Fiorino Furgão – eleito pelo 22º ano seguido como “Furgoneta do Ano” pelo Prêmio Lótus
2017. Mais interessante de tudo é
esse pequeno notável cresce a cada
ano em participação a ponto de,
hoje, representar nada menos 81%

de seu mercado. “O facelift feito
no Fiorino no ano passado deu um
fôlego adicional ao modelo. E colaborou para que o produto roubasse
uma fatia de clientes do Doblò Cargo, que foi descontinuado”, comenta o diretor de vendas, satisfeito
com esse resultado.
Ao contrário de seu principal rival
(ver matéria ao lado), Fábio Meira não
esconde seu otimismo em relação ao
ano em curso. “Acreditamos em um
mercado muito melhor do que
ao ano passado, com um crescimento estimado de 5% a 10%. No
segmento corporativo, as vendas
a empresas vêm acusando um
boa evolução nos últimos meses.
O estímulo é a perspectiva de
melhora da economia e agressividade dos grandes compradores
que seguraram os investimentos
e, agora, acreditam que é hora de
acelerar”, finaliza esperançoso.

“acreDitamos em
um mercaDo muito
meLhor Do que ao
ano passaDo, com um
crescimento estimaDo
De 5% a 10%”
Fábio meira
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Conﬁra as marcas
e modelos de
caminhões, ônibus
e utilitários mais
licenciados no
mercado brasileiro
no ano passado
e os ganhadores
do Prêmio Lótus
2017, nas
categorias:

COMERCIAIS DE CARGA
Caminhões
•
•
•
•
•

Semileves
Leves
Médios
Semipesados
Pesados

Utilitários

• Furgonetas de carga
• Furgões
• Camionetas de carga

E mais:

• O caminhão do ano

COMERCIAIS DE PASSAGEIROS
Utilitários
• Minibus

Chassis de ônibus
• Micro-ônibus
• Urbano
• Rodoviário

Carrocerias
de ônibus

• Micro-ônibus
• Urbano
• Rodoviário

PRÊMIO LÓTUS 2017

Disputa entre iguais
A Editora Frota e a revista FROTA&Cia revelam as marcas e modelos de
veículos comerciais que conquistaram a preferência dos compradores em 2016.
E os ganhadores da mais cobiçada premiação dedicada a esse mercado
por José Augusto Ferraz

P

elo 24º ano seguido, a
Editora Frota e a revista
FROTA&Cia apontam as
marcas e modelos de caminhões,
ônibus e utilitários que conquistaram a preferência dos compradores brasileiros no ano anterior
e conquistaram o cobiçado Prêmio
Lótus 2017. A principal novidade desse ano é a retomada da liderança do
mercado brasileiro de caminhões acima de 3,5t pela Mercedes-Benz, depois de sete anos de domínio da conterrânea MAN (ver quadro).
A fábrica da estrela de três pontas também garantiu a supremacia no
mercado de ônibus, tanto no segmento
urbano quanto rodoviário. E, ainda, leva
para a casa o título de “Marca do Ano
em Caminhões Semileves”, que era da
Ford Caminhões no ano passado.
A MAN Latin America, por sua
vez, conquistou o maior número de categorias da premiação, em
um total de seis. A controladora da
Volkswagen Caminhões e Ônibus rei-

nou absoluta nos segmentos de caminhões leves, médios e semipesados. E, de quebra, manteve os títulos
de “Caminhão do Ano” e “Caminhão
Semipesado do Ano”, outorgados ao
modelo VW Constellation 24.280 6x2.
O Delivery 8.160, mais uma vez, foi
eleito como “Caminhão Leve do Ano”
pelo Prêmio Lótus 2017.
 FORD E VOLVO
Do lado da Ford Caminhões, o
F-350 e o Cargo 1119 permaneceram
no topo do pódio, como os mais vendidos na categoria dos caminhões semileves e médios. Da mesma forma que
a Volvo levou, pela oitava vez não consecutiva, o troféu de líder no mercado

de caminhões pesados, junto com o
modelo FH540 6x4T, eleito como “Caminhão Pesado do Ano”.
No segmento de carrocerias
para ônibus, a Marcopolo
reafirmou sua liderança no mercado brasileiro,
bem como no segmento de
ônibus rodoviário. Enquanto a Induscar/Caio, mais uma vez, foi a
“Marca do Ano em Carroceria de
Ônibus Urbanos”. E a Volare, pelo
quarto seguido, a “Marca do Ano
em Microônibus”.
Do lado dos utilitários, a Fiat acumulou mais um troféu outorgado ao
Fiorino Furgão, como “Furgoneta do
Ano”. Mas, perdeu para a Renault o
título de “Furgão do Ano”, que também faturou o troféu dado ao segmento de minibus.
Mais uma vez, os organizadores
da premiação decidiram promover
a entrega do Prêmio Lótus 2017 na
casa dos próprios homenageados,
como os leitores poderão conferir
nas páginas seguintes dessa edição
especial de FROTA&Cia.

Ricardo Alouche e Roberto
Cortes, a MAN Latin America
Walter Barbosa e Phillip Scheimer, da Mercedes-Benz
e José Augusto Ferraz, da Editora Frota
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Os destaques do ano
CONFIRA A LISTA DOS GANHADORES DO PRÊMIO
LÓTUS 2017 E AS NOVIDADES DA EDIÇÃO
ASSINALADAS EM VERMELHO:
Wilson Ramos e
João Pimentel, da
Ford Caminhões

MERCEDES-BENZ
• Marca do Ano em Caminhões
• Marca do Ano em Caminhões Semileves
• Marca do Ano em Chassis de Ônibus
• Marca do Ano em Chassis de Ônibus Urbanos
• Marca do Ano em Chassis de Ônibus Rodoviários
MAN LATIN AMERICA
• Marca do Ano em Caminhões Leves
• Marca do Ano em Caminhões Médios
• Marca do Ano em Caminhões Semipesados
• Caminhão do Ano – VW Constellation 24.280 6x2
• Caminhão Leve do Ano – VW Delivery 8.160
• Caminhão Semipesado do Ano – VW Constellation 24.280 6x2
FORD CAMINHÕES
• Caminhão Semileve do Ano – Ford F-350
• Caminhão Médio do Ano – Ford Cargo 1119

Fábio Meira,
da FCA

VOLVO
• Marca do Ano em Caminhões Pesados
• Caminhão Pesado do Ano – Volvo FH 540 6X4T
MARCOPOLO
• Marca do Ano em Carrocerias de Ônibus
• Marca do Ano em Carrocerias de Ônibus Rodoviários
RENAULT
• Furgão do Ano – Master Furgão
• Minibus do Ano – Master Minibus
FCA (FIAT)
• Furgão Leve do Ano – Fiorino Furgão
HYUNDAI CAOA
• Camioneta de Carga do Ano – Hyundai HR

Alexandre
Oliveira, da
Renault

Bernardo
Fedalto,
da Volvo

INDUSCAR CAIO
• Marca do Ano em Carrocerias de Ônibus Urbanos
Marcelo Leão Braga,
Leonardo Lukacs e Edemar
Nunes, da Hyundai

VOLARE
• Marca do Ano em Microônibus

Troféus conquistados pela Volare,
Induscar Caio e Marcopolo
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RANKING FROTA&CIA 2015/2016
MERCADO DE VEÍCULOS COMERCIAIS
MERCADO BRASILEIRO DE UTILITÁRIOS DE CARGA
RAnkInG pOR TIpO DE VEÍCULO
VEÍCULOS LICEnCIADOS
pARTICIpAçãO DE MERCADO
MARCA
2.015
2.016 VARIAçãO
2.015
2.016 VARIAçãO
Furgoneta de Carga 21.443 13.423
-37,40% 45,80% 47,71%
1,90%
Camioneta de Carga
15.742
9.264
-41,15% 33,63% 32,93%
-0,70%
Furgão de Carga
9.631
5.449
-43,42% 20,57% 19,37%
-1,21%
Total
46.816 28.136
-39,90% 100,00% 100,00%
0,00%
Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

ORDEM
1
2
3

FURGOnETA DE CARGA

(Equipados com carroceria de fábrica e capacidade de carga até 1.000 kg)
RAnkInG pOR MARCA
ORDEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MARCA
Fiat
Renault
Peugeot
Shineray
DFM
Toyota
Hafei
Volkswagen
Chana/Changan
Não identificado
Total

VEÍCULOS LICEnCIADOS
pARTICIpAçãO DE MERCADO
2.015
2.016 VARIAçãO
2.015
2.016 VARIAçãO
17.092 10.939
-36,00% 79,71% 81,49%
1,79%
3.543
1.842
-48,01% 16,52% 13,72%
-2,80%
140
350
150,00%
0,65%
2,61%
1,95%
301
116
-61,46%
1,40%
0,86%
-0,54%
78
0,00%
0,00%
0,58%
0,58%
46
0,00%
0,00%
0,34%
0,34%
80
25
-68,75%
0,37%
0,19%
-0,19%
146
20
-86,30%
0,68%
0,15%
-0,53%
140
6
-95,71%
0,65%
0,04%
-0,61%
1
1
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
21.443 13.423
-37,40% 100,00% 100,00%
0,00%

RAnkInG TOp 10 pOR MARCA, MODELO E VERSãO
ORDEM
MARCA
MODELO
1
Fiat
Fiorino Furgão
2
Renault
Kangoo Express
3
Fiat
Doblò
4
Peugeot
Partner Furgão
5
Shineray
Mini Truck
6
Dfm
Mini Truck
7
Toyota
Bandeirante
8
Volkswagen
Kombi
9
Fiat
Uno Furgão
10
Hafei
Start Pick Up
Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

LICEnCIAMEnTOS 2015
VOLUME
MkT ShARE
9.754
72,67%
1.842
13,72%
1.160
8,64%
350
2,61%
116
0,86%
78
0,58%
46
0,34%
20
0,15%
19
0,14%
13
0,10%

FURGãO DE CARGA

(Equipados com carroceria de fábrica e capac. de carga entre 1.000 e 4.000 kg)

FURGãO DE CARGA

(Equipados com carroceria de fábrica e capac. de carga entre 1.000 e 4.000 kg)
RAnkInG TOp 10 pOR MARCA, MODELO E VERSãO
ORDEM
MARCA
MODELO
1
Renault
Master Furgão
2
Fiat
Ducato Furgão
3
Mercedes-Benz
Sprinter Furgão
4
Mercedes-Benz
Vito Furgão
5
Citroen
Jumper Furgão
6
Peugeot
Boxer Furgão
7
Iveco
Daily Furgão
8
Ford
Transit Furgão
9
Não Identificada
Não Identificado
Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

LICEnCIAMEnTOS 2015
VOLUME
MkT ShARE
2676
49,11%
1373
25,20%
529
9,71%
376
6,90%
254
4,66%
226
4,15%
6
0,11%
5
0,09%
4
0,07%

CAMIOnETAS DE CARGA

(Veículos na versão Chassi Cabine, com capacidade de carga até 3,5t)
RAnkInG pOR MARCA
ORDEM
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10

MARCA
hyundai
Iveco
Kia Motors
Renault
Mercedes-Benz
Foton Aumark
Outros
Ford
Jac Motors
Hafei
Total

VEÍCULOS LICEnCIADOS
pARTICIpAçãO DE MERCADO
2.015
2.016 VARIAçãO
2.015
2.016 VARIAçãO
6.200
4.310
-30,48% 39,39% 46,52%
-0,73%
3.478
1.820
-47,67% 22,09% 19,65%
5,55%
2.410
1.372
-43,07% 15,31% 14,81%
-3,52%
1.681
911
-45,81% 10,68%
9,83%
-0,91%
1.418
444
-68,69%
9,01%
4,79%
0,58%
482
407
-15,56%
3,06%
4,39%
2,25%
48
0,00%
0,30%
0,00%
0,30%
13
0,00%
0,08%
0,00%
-1,50%
12
0,00%
0,08%
0,00%
-2,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
15.742
9.264
-41,15% 100,00% 100,00%
0,00%

RAnkInG TOp 10 pOR MARCA, MODELO E VERSãO
ORDEM MARCA
MODELO
1
hyundai
hyundai hR
2
Iveco
Daily Chassi Cabine
3
Kia Motors
K 2500 HD
4
Renault
Master Chassi Cabine
5
Mercedes-Benz
Sprinter Chassi Cabine
6
Foton
Foton Aumark1039
Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

LICEnCIAMEnTOS 2015
VOLUME
MkT ShARE
4310
46,52%
1820
19,65%
1372
14,81%
911
9,83%
444
4,79%
407
4,39%

RAnkInG pOR MARCA
ORDEM
1
2
3
4
5
6
7
8
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MARCA
Renault
Fiat
Mercedes-Benz
Citroen
Peugeot
Iveco
Ford
Não identificado
Total

VEÍCULOS LICEnCIADOS
pARTICIpAçãO DE MERCADO
2.015
2.016 VARIAçãO
2.015
2.016 VARIAçãO
2.979
2.676
-10,17% 30,93% 49,11%
18,18%
3.437
1.373
-60,05% 35,69% 25,20% -10,49%
2.127
905
-57,45% 22,08% 16,61%
-5,48%
556
254
-54,32%
5,77%
4,66%
-1,11%
412
226
-45,15%
4,28%
4,15%
-0,13%
104
6
-94,23%
1,08%
0,11%
-0,97%
6
5
-16,67%
0,06%
0,09%
0,03%
10
4
-60,00%
0,10%
0,07%
-0,03%
9.631
5.449
-43,42% 100,00% 100,00%
0,00%
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Ranking FROTa&Cia 2015/2016
MERCaDO DE VEÍCULOS COMERCiaiS
MERCADO BRASILEIRO DE CAMINHÕES (ACIMA DE 3,5t DE PBt)

RANkINg POR CAtEgORIA DE PESO

VEíCuLOS LICENCIADOS
CAtEgORIA
2.015
2.016
VARIAçãO
Pesados
18.632
15.181
-19,23%
Semipesados
22.915
14.579
-36,17%
Leves
19.279
13.160
-31,77%
Médios
7.081
4.150
-39,81%
Semileves
3.611
3.036
-15,92%
Não Identificado
16
186
total
71.534
50.292
-29,69%
Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

PARtICIPAçãO DE MERCADO
2.015
2.016 VARIAçãO
26,05%
29,92%
3,88%
32,03%
29,08%
-2,95%
26,95%
26,16%
-0,80%
9,90%
8,47%
-1,42%
5,05%
6,04%
0,99%
0,02%
0,33%
0,30%
100,00% 100,00%
0,00%

MERCADO BRASILEIRO DE CAMINHÕES (ACIMA DE 3,5t DE PBt)

RANkINg POR FABRICANtE

VEíCuLOS LICENCIADOS
PARtICIPAçãO DE MERCADO
MARCA
2.015
2.016 VARIAçãO
2.015
2.016 VARIAçãO
Mercedes-Benz
19.125 14.969 -21,73% 26,74% 29,76%
3,03%
MAN/Volkswagen
19.553
13.697
-29,95% 27,33% 27,23%
-0,10%
Ford Caminhões
12.918
7.750
-40,01% 18,06% 15,41%
-2,65%
Volvo
8.348
5.612
-32,77% 11,67% 11,16%
-0,51%
Scania
5.223
4.244
-18,74%
7,30%
8,44%
1,14%
Iveco
4.525
2.626
-41,97%
6,33%
5,22%
-1,10%
DAF
443
673
51,92%
0,62%
1,34%
0,72%
Agrale
252
184
-26,98%
0,35%
0,37%
0,01%
Sinotruk
80
180 125,00%
0,11%
0,36%
0,25%
Não identificado
3
155
0,00%
0,31%
0,30%
International
67
74
10,45%
0,09%
0,15%
0,05%
Hyundai
893
52
-94,18%
1,25%
0,10%
-1,14%
JMC
15
35 133,33%
0,02%
0,07%
0,05%
Foton Aumark
83
29
-65,06%
0,12%
0,06%
-0,06%
JBC
4
12 200,00%
0,01%
0,02%
0,02%
Shacman
2
0,00%
0,00%
0,00%
total
71.534 50.292 -29,69% 100,00% 100,00%
0,00%
Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank
ORDEM
1
2
3
4
5
7
8
9
10
12
14
15
16
18
19
20

CAMINHÕES LEVES (PBt SuPERIOR A 6t E INFERIOR A 10t)
RANkINg POR MARCA
ORDEM
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11

ORDEM
1
2
3
4
5
6
7

MARCA
Mercedes-Benz
Ford Caminhões
Iveco
MAN /Volkswagen
JMC
Foton
Agrale
total

VEíCuLOS LICENCIADOS
PARtICIPAçãO DE MERCADO
2.015
2.016 VARIAçãO
2.015
2.016 VARIAçãO
1.051
1.048
-0,29% 29,11% 34,52% -10,34%
1.549
1.037
-33,05% 42,90% 34,16%
29,50%
490
547
11,63% 13,57% 18,02%
-13,68%
510
392
-23,14% 14,12% 12,91%
-3,97%
9
12
33,33%
0,25%
0,40%
-0,80%
1
0,03%
0,00%
-0,57%
1
0,03%
0,00%
-0,12%
3.611
3.036 -15,92% 100,00% 100,00%
0,00%

ORDEM
MARCA
MODELO
1
Volkswagen
Delivery 8.160
2
Mercedes-Benz
Accelo 1016
3
Mercedes-Benz
Accelo 815
4
Volkswagen
Delivery 10.160
5
Ford
Cargo 816
6
Ford
F 4000
7
Ford
F 4000 4x4
8
Iveco
Vertis 90V18
9
Iveco
Daily 70C17
10
Volkswagen
Delivery 9.160
Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

LICENCIAMENtOS 2015
VOLuME
Mkt SHARE
3.236
24,60%
2.116
16,09%
1.961
14,91%
1.665
12,66%
1.558
11,84%
713
5,42%
642
4,88%
327
2,22%
287
2,18%
263
2,00%

CAMINHÕES MÉDIOS (PBt SuPERIOR A 10t E INFERIOR A 15t)
RANkINg POR MARCA
ORDEM
1
2
3
4
5

MARCA
MAN /Volkswagen
Ford Caminhões
Mercedes-Benz
Iveco
Agrale
total

VEíCuLOS LICENCIADOS
2.015
2.016 VARIAçãO
2.824
1.445 -40,45%
2.601
1.549 -48,83%
1.343
1.057 -21,30%
174
75 -56,90%
139
70 -82,73%
7.081
4.150 -41,39%

PARtICIPAçãO DE MERCADO
2.015
2.016 VARIAçãO
36,73% 37,33%
-3,41%
39,88% 34,82%
1,33%
18,97% 25,47%
2,78%
2,46%
1,81%
-1,97%
1,96%
0,58%
1,28%
0,00%
0,00%
0,00%

RANkINg tOP 10 POR MARCA, MODELO E VERSãO

RANkINg tOP 10 POR MARCA, MODELO E VERSãO
ORDEM
MARCA
MODELO
1
Ford
F 350
2
Mercedes-Benz
Sprinter 415
3
MAN
Delivery 5.150
4
Mercedes-Benz
Sprinter 515
5
Iveco
Daily 45S17
6
Iveco
Daily 55C17
7
JMC
N601 Longo
8
Iveco
Daily 40S14
9
Iveco
Daily 4912
10
Mercedes-Benz
Sprinter 310
Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

VEíCuLOS LICENCIADOS
PARtICIPAçãO DE MERCADO
2.015
2.016 VARIAçãO
2.015
2.016 VARIAçãO
6.502
5.164 -20,58% 33,72% 39,26%
-3,55%
5.780
4.187 -27,56% 29,98% 31,83%
-1,66%
4.757
2.919 -38,64% 24,67% 22,19%
4,71%
1.161
618 -43,50%
6,02%
4,99%
-1,27%
893
52 -94,18%
4,63%
0,40%
2,21%
95
152
13,68%
0,49%
0,82%
-0,58%
82
29 -64,63%
0,43%
0,22%
0,28%
6
23 283,33%
0,03%
0,17%
-0,10%
4
12 200,00%
0,02%
0,09%
0,00%
4
0,00%
0,03%
-0,06%
19.280 13.160 -31,77% 100,00% 100,00%
0,00%

RANkINg tOP 10 POR MARCA, MODELO E VERSãO

CAMINHÕES SEMILEVES (PBt SuPERIOR A 3,5t E INFERIOR A 6t)

RANkINg POR MARCA

MARCA
MAN/Volkswagen
Mercedes-Benz
Ford
Iveco
Hyundai
Agrale
Foton
JMC
JBC
Não identificado
total

LICENCIAMENtOS 2015
VOLuME
Mkt SHARE
1037
34,16%
687
22,63%
391
12,88%
356
11,73%
274
9,03%
259
8,53%
12
0,40%
11
0,36%
2
0,07%
2
0,07%

ORDEM MARCA
MODELO
1
Ford
Cargo 1119
2
Volkswagen
Constellation 13.190 4x2
3
Mercedes-Benz
Atron 1319
4
Volkswagen
Constellation 15.190 4x2
5
Mercedes-Benz
Accelo 1316
6
Volkswagen
Worker 13.190
7
Volkswagen
Worker 15.190
8
Ford
Cargo 1419
9
Mercedes-Benz
Atego 1419
10
Ford
Cargo 1319
Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

LICENCIAMENtOS 2015
VOLuME
Mkt SHARE
1.015
23,82%
484
11,36%
467
10,96%
424
9,95%
412
9,67%
294
6,90%
215
5,04%
159
3,73%
151
3,54%
108
2,53%
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RANKING FROTA&CIA 2015/2016
MERCADO DE VEÍCULOS COMERCIAIS
CAMINHÕES SEMIPESADOS (PBT IGUAL OU SUPERIOR A 15T E CMT IGUAL
OU INFERIOR A 45T (RÍGIDO)/PBTC INFERIOR A 40T(TRACTOR))
RANKING POR MARCA
ORDEM MARCA
1
MAN / Volkswagen
2
Mercedes-Benz
3
Ford Caminhões
4
Volvo
5
Iveco
6
Scania
7
International
8
Agrale
8
Não identificados
Total

VEÍCULOS LICENCIADOS
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
2.015 2.016 VARIAÇÃO
2.015
2.016 VARIAÇÃO
7.589 4.870 -35,83% 33,12% 33,40%
-0,11%
6.220 4.689 -24,61% 27,14% 32,16%
2,75%
3.425 2.091 -38,95% 14,95% 14,34%
-2,23%
2.831 1.371 -51,57% 12,35%
9,40%
-0,23%
1.748
804 -54,00%
7,63%
5,51%
1,81%
1.033
703 -31,95%
4,51%
4,82%
-0,29%
52
45 -13,46%
0,23%
0,31%
-1,69%
17
4 -76,47%
0,07%
0,03%
0,00%
2
0,00%
0,00%
0,01%
-0,01%
22.915 14.579 -36,38% 100,00% 100,00%
0,00%

RANKING TOP 10 POR MARCA, MODELO E VERSÃO
ORDEM MARCA
MODELO
1
Volkswagen
Constellation 24.280 6x2
2
Mercedes-Benz
Atego 2426
3
Mercedes-Benz
Atron 2324
4
Ford
Cargo 2429
5
Mercedes-Benz
Atego 1719
6
Mercedes-Benz
Atego 2430
7
Scania
P 310 B 8x2
8
Ford
Cargo 2629 6x4
9
Volkswagen
Constellation 26.280 6x4
10
Volkswagen
Constellation 17.280 4x2
Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

LICENCIAMENTOS 2015
VOLUME MKT SHARE
2.487
17,06%
951
6,52%
938
6,43%
902
6,19%
809
5,55%
759
5,21%
547
3,75%
493
3,38%
483
3,31%
442
3,03%

CAMINHÕES PESADOS (PBT SUPERIOR A 40T E PBTC IGUAL OU SUPERIOR A 45T)

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA
ORDEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MARCA
Volvo
Mercedes-Benz
Scania
MAN/Volkswagen
Iveco
DAF
Ford
Sinotruk
International
Não identificados
Shacman
Total

VEÍCULOS LICENCIADOS
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
2.015
2.016 VARIAÇÃO
2.015
2.016 VARIAÇÃO
5.518
4.243 -23,11% 29,61% 27,95%
0,01%
4.731
3.984 -15,79% 25,39% 26,24% -0,53%
4.190
3.542 -15,47% 22,49% 23,33% -2,76%
2.351
1.707 -27,39% 12,62% 11,24%
2,06%
952
533 -44,01%
5,11%
3,51% -0,11%
443
673 51,92%
2,38%
4,43%
1,84%
348
289 -16,95%
1,87%
1,90% -0,35%
80
180 125,00%
0,43%
1,19%
0,02%
15
29 93,33%
0,08%
0,19% -0,10%
3
1 -66,67%
0,02%
0,01%
0,01%
2
0,01%
0,00% -0,10%
18.633 15.049 -19,23% 100,00% 100,00%
0,00%

RANKING TOP 10 POR MARCA, MODELO E VERSÃO
ORDEM
MARCA
MODELO
1
Volvo
FH 540 6x4T
2
Volvo
FH 460 6x2T
3
Scania
R 440 A 6x2
4
Mercedes-Benz
Axor 3344
5
Scania
P 310 B 8x2
6
Scania
R 440 A 6x4
7
MAN
TGX 29.440 6x4 T
8
Mercedes-Benz
Axor 2544
9
Mercedes-Benz
Atron 2729 6x4
10
Scania
G 440 A 6x4
Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank
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LICENCIAMENTOS 2015
VOLUME MKT SHARE
1.426
9,14%
1.343
8,61%
1.159
7,43%
716
4,59%
542
3,48%
524
3,36%
463
2,97%
446
2,86%
441
2,83%
387
2,48%

RANKING FROTA&CIA 2015/2016
MERCADO DE VEÍCULOS COMERCIAIS
CAMINHÃO DO ANO
RANkINg TOp 100 pOR MARCA, MODELO E VERSÃO
ORDEM MARCA
MODELO
1
Volkswagen
Delivery 8.160 4X2
2
Volkswagen
Constellation 26.280 6X2
3
Mercedes-Benz
Accelo 1016
4
Mercedes-Benz
Accelo 815
5
Volkswagen
Delivery 10.160
6
Ford
Cargo 816
7
Volvo
FH 540 6x4t
8
Volvo
FH 460 6x2t
9
Scania
R 440 A 6x2
10
Ford
F 350
11
Ford
Cargo 1119
12
Mercedes-Benz
Atego 2426
13
Mercedes-Benz
Atron 2324
14
Ford
Cargo 2429
15
Mercedes-Benz
Sprinter 415
16
Mercedes-Benz
Atego 1719
17
Mercedes-Benz
Atego 2430
18
Mercedes-Benz
Axor 3344
19
Ford
F 4000
20
Ford
F 4000 4x4
21
Scania
P 310 B 8x2
22
Scania
R 440 A 6x4
23
Ford
Cargo 2629 6x4
24
Volkswagen
Constellation 13.190 4X2
25
Volkswagen
Constellation 26.280 6X4
26
Mercedes-Benz
Atron 1319
27
MAN
TGX 29.440 6X4 T
28
Mercedes-Benz
Axor 2544
29
Volkswagen
Constellation 17.280 4X2
30
Mercedes-Benz
Atron 2729 6x4
31
Volkswagen
Constellation 15.190 4X2
32
Volvo
VM 270 6x2r
33
Mercedes-Benz
Accelo 1316
34
Mercedes-Benz
Atron 1719
35
Volkswagen
Delivery 5.150 4X2
36
Scania
G 440 A 6x4
37
Iveco
Tector 240E28
38
Mercedes-Benz
Axor 3131 6x4
39
Mercedes-Benz
Sprinter 515
40
Volkswagen
Worker 17.190
41
Scania
R 480 A 6x4
42
Iveco
Vertis 90v18
43
Ford
Cargo 1723
44
Volkswagen
Worker 13.190
45
Volvo
VM 330 8x2R
46
Iveco
Daily 70C17
47
Volkswagen
Constellation 25.420 6X2
48
Iveco
Daily 45S17
49
Scania
P 360 A 6x2
50
Mercedes-Benz
Actros 2546
Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank
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LICENCIAMENTO 2016
VOLuME
MkT SHARE
3.236
6,43%
2.440
4,85%
2.116
4,21%
1.961
3,90%
1.665
3,31%
1.558
3,10%
1.426
2,84%
1.343
2,67%
1.159
2,30%
1.037
2,06%
1.015
2,02%
951
1,89%
938
1,87%
902
1,79%
826
1,64%
809
1,61%
759
1,51%
716
1,42%
713
1,42%
642
1,28%
542
1,08%
524
1,04%
493
0,98%
484
0,96%
483
0,96%
467
0,93%
463
0,92%
446
0,89%
442
0,88%
441
0,88%
424
0,84%
423
0,84%
412
0,82%
405
0,81%
391
0,78%
387
0,77%
366
0,73%
364
0,72%
356
0,71%
340
0,68%
330
0,66%
327
0,65%
318
0,63%
294
0,58%
292
0,58%
287
0,57%
283
0,56%
274
0,54%
272
0,54%
269
0,53%

ORDEM
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

MARCA
DAF
Volkswagen
Mercedes-Benz
Iveco
Volvo
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Volkswagen
Volkswagen
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Volkswagen
Iveco
Ford
MAN
Volkswagen
Iveco
Iveco
Volkswagen
Volvo
Volvo
Volvo
Volkswagen
Ford
Ford
Mercedes-Benz
Volvo
Mercedes-Benz
Scania
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Scania
DAF
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
DAF
Volvo
Volvo
Ford
Ford
Volvo
Mercedes-Benz
Ford
Mercedes-Benz
Volkswagen
Volvo
Volkswagen
Mercedes-Benz

MODELO
XF 105 FTSs 460A
Delivery 9.160 4X2
Actros 2651 6x4
Daily 55C17
FH 500 6x4T
Atego 1726
Actros 2646 6x4
Constellation 17.230 4X2
Constellation 17.190 4X2
Atego 2730 6x4
Axor 2644
Atego 3030
Worker 15.190
Stralis 600S44T
Cargo 2042 Tractor
TGX 28.440 6X2 T
Worker 17.230 4X2
Tector 170E22
Stralis 800S48T
Constellation 19.330 4X2
VM 270 6x4R
FH 460 6x4T
FM 500 6x4T
Constellation 31.330 6X4
Cargo 1419
Cargo 2423
Axor 1933
FH 500 6x2T
Atego 1419
R 440 A 8x2 4
Atego 1729
Axor 2536
P 360 A 4x2
XF 105 FTT 510A
Volkswagen 31.280 6X4
Constellation 19.360 4X2
VM 270 4x2R
XF 105 FTT 460A
VM 330 6x4R
VM 270 8x2R
Cargo 1719
Cargo 1319
VM 220 4x2R
Accelo 915
Cargo 1519
Actros 4844 8x4
Worker 23.230 6X2
VM 330 4x2t
TGX 29.480 6X4 T
Axor 4144

LICENCIAMENTO 2016
VOLuME
MkT SHARE
265
0,53%
263
0,52%
260
0,52%
259
0,51%
259
0,51%
250
0,50%
250
0,50%
246
0,49%
245
0,49%
235
0,47%
233
0,46%
219
0,44%
215
0,43%
212
0,42%
196
0,39%
190
0,38%
180
0,36%
176
0,35%
174
0,35%
173
0,34%
166
0,33%
166
0,33%
166
0,33%
165
0,33%
159
0,32%
157
0,31%
152
0,30%
152
0,30%
151
0,30%
148
0,29%
147
0,29%
144
0,29%
143
0,28%
142
0,28%
124
0,25%
124
0,25%
121
0,24%
121
0,24%
121
0,24%
118
0,23%
114
0,23%
108
0,21%
108
0,21%
107
0,21%
107
0,21%
105
0,21%
99
0,20%
99
0,20%
94
0,19%
92
0,18%

Ranking FROTa&Cia 2015/2016
MERCaDO DE VEÍCULOS COMERCiaiS
MERCADO BRASILEIRO DE UTILITÁRIOS DE PASSAGEIROS – MINIBUS
RANkING POR MARCA
ORDEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MARCA
Renault
Fiat
Mercedes-Benz
Peugeot
Citroen
JAC
Jinbei
Iveco
Ford
Volkswagen
Outras
Total

VEíCULOS LICENCIADOS
PARTICIPAçãO DE MERCADO
2.015
2.016 VARIAçãO
2.015
2.016 VARIAçãO
3.748
2.753
-26,55% 28,05% 45,92%
17,87%
3.613
1.532
-57,60% 27,04% 25,55%
-1,49%
3.370
502
-85,10% 25,22%
8,37%
-16,85%
1.036
427
-58,78%
7,75%
7,12%
-0,63%
887
559
-36,98%
6,64%
9,32%
2,69%
310
108
-65,16%
2,32%
1,80%
-0,52%
208
63
-69,71%
1,56%
1,05%
-0,51%
161
48
-70,19%
1,20%
0,80%
-0,40%
21
0,00%
0,16%
0,00%
-0,16%
4
0,00%
0,03%
0,00%
-0,03%
3
3
0,00%
0,02%
0,05%
0,03%
13.361
5.995
-55,13% 100,00% 100,00%
0,00%

MERCADO BRASILEIRO DE CHASSIS DE ÔNIBUS
RANkING POR TIPO DE SERVIçO/APLICAçãO
VEíCULOS LICENCIADOS
PARTICIPAçãO DE MERCADO
CATEGORIA
2.015
2.016 VARIAçãO
2.015
2.016 VARIAçãO
Urbano
9.001
7.098
-21,14% 53,35% 62,44%
9,09%
Micro-ônibus
4.751
2.693
0,00% 28,16% 23,69%
-4,47%
Rodoviário
3.120
1.577
0,00% 18,49% 13,87%
-4,62%
Total
16.872 11.368
-32,62% 100,00% 100,00%
0,00%
Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank
ORDEM
1
2
3

RANkING POR FABRICANTE
VEíCULOS LICENCIADOS
PARTICIPAçãO DE MERCADO
FABRICANTE
2.015
2.016 VARIAçãO
2.015
2.016 VARIAçãO
Mercedes-Benz
7.906
6.029 -23,74% 46,86% 53,03%
6,18%
Volkswagen
3.659
1.817 -50,34% 21,69% 15,98%
-5,70%
Marcopolo
2.249
1.373 -38,95% 13,33% 12,08%
-1,25%
Iveco
1.239
741 -40,19%
7,34%
6,52%
-0,83%
Volvo
863
645 -25,26%
5,11%
5,67%
0,56%
Agrale
512
435 -15,04%
3,03%
3,83%
0,79%
Scania
391
290 -25,83%
2,32%
2,55%
0,23%
Não identificado
4
21
0,00%
0,02%
0,18%
0,16%
International
40
12 -70,00%
0,24%
0,11%
-0,13%
Byd
9
5 -44,44%
0,05%
0,04%
-0,01%
Total
16.872 11.368 -32,62% 100,00% 100,00%
0,00%
Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank
ORDEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CHASSIS PARA MICRO-ÔNIBUS (INCLUINDO MICRO + MINIÔNIBUS)

RANkING POR FABRICANTE

VEíCULOS LICENCIADOS
PARTICIPAçãO DE MERCADO
MARCA
2.015 2.016 VARIAçãO
2.015
2.016 VARIAçãO
Marcopolo
2.249
902 -59,89% 47,34% 34,00%
-13,34%
Iveco
1.116
610
-45,34% 23,49% 22,99%
-0,50%
Mercedes-Benz
495
555
12,12% 10,42% 20,92%
10,50%
Volkswagen
625
516
-17,44% 13,16% 19,45%
6,29%
Agrale
226
52
-76,99%
4,76%
1,96%
-2,80%
International
40
12
-70,00%
0,84%
0,45%
-0,39%
Não identificado
6
0,00% #VALOR!
0,23%
0,00%
Total
4.751 2.653 -44,16% 100,00% 100,00%
0,00%
Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

ORDEM
1
2
3
4
5
6
7

MERCADO BRASILEIRO DE UTILITÁRIOS DE PASSAGEIROS – MINIBUS
RANkING TOP 10 POR MARCA, MODELO E VERSãO
ORDEM
MARCA
MODELO
1
Renault
Master Minibus
2
Fiat
Ducato Minibus
3
Citroen
Jumper Minibus
4
Mercedes-Benz
Sprinter Minibus
5
Peugeot
Boxer Minibus
6
JAC
T8
7
Jinbei
Topic
8
Iveco
Daily Minibus
9
Não Identificado
Não Identificado
10
JAC
T140
Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

LICENCIAMENTOS 2016
VOLUME
MARkET SHARE
2.753
45,92%
1.532
25,55%
559
9,32%
502
8,37%
427
7,12%
105
1,75%
63
1,05%
48
0,80%
3
0,05%
3
0,05%

CHASSIS PARA ÔNIBUS URBANO ( INCLUINDO ESCOLAR)

RANkING POR FABRICANTE
ORDEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VEíCULOS LICENCIADOS
PARTICIPAçãO DE MERCADO
2.015 2.016 VARIAçãO
2.015
2.016 VARIAçãO
5.806 4.717 -18,76% 64,50% 66,08%
1,58%
2.518
1.042
-58,62% 27,97% 14,60% -13,38%
471
0,00%
0,00%
6,60%
6,60%
409
412
0,73%
4,54%
5,77%
1,23%
184
345
87,50%
2,04%
4,83%
2,79%
66
94
42,42%
0,73%
1,32%
0,58%
6
42
600,00%
0,07%
0,59%
0,52%
3
10
233,33%
0,03%
0,14%
0,11%
9
5
-44,44%
0,10%
0,07%
-0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
9.001 7.138 -20,70% 100,00% 100,00%
0,00%

MARCA
Mercedes-Benz
Volkswagen
Marcopolo
Volvo
Agrale
Iveco
Scania
Não identificado
Byd
International
Total

CHASSIS PARA ÔNIBUS RODOVIÁRIO (INCLUINDO FRETAMENTO E INTERMUNICIPAL)

RANkING POR FABRICANTE

VEíCULOS LICENCIADOS
PARTICIPAçãO DE MERCADO
MARCA
2.015 2.016 VARIAçãO
2.015
2.016 VARIAçãO
Mercedes-Benz
1.605
757 -52,83% 51,44% 48,00%
-3,44%
Volkswagen
516
259
-49,81% 16,54% 16,42%
-0,11%
Scania
385
248
-35,58% 12,34% 15,73%
3,39%
Volvo
454
233
-48,68% 14,55% 14,77%
0,22%
Agrale
102
38
-62,75%
3,27%
2,41%
-0,86%
Iveco
57
37
-35,09%
1,83%
2,35%
0,52%
Não identificado
1
5
0,00%
0,03%
0,32%
0,29%
Total
3.120 1.577 -49,46% 100,00% 100,00%
0,00%
Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

ORDEM
1
2
3
4
5
6
7
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RANKING FROTA&CIA 2015/2016
MERCADO DE VEÍCULOS COMERCIAIS
MERCADO BRASILEIRO DE CARROCERIAS PARA ÔNIBUS

CARROCERIAS PARA ÔNIBUS URBANO (INCLUINDO ESCOLAR

RANkINg POR TIPO DE SERVIÇO/APLICAÇÃO

RANkINg POR FABRICANTE

VEÍCULOS LICENCIADOS

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

ORDEM

CATEgORIA

2.015

2.016

VARIAÇÃO

2.015

1

Urbano

8.422

7.187

-14,66%

55,32%

2.016 VARIAÇÃO
60,63%

5,31%

3

Micro-ônibus

3.416

3.055

-10,57%

22,44%

25,77%

3,33%

4

Rodoviário

3.385

1.612

-52,38%

22,24%

13,60%

-8,64%

15.223

11.854

-22,13% 100,00% 100,00%

0,00%

Total

Fonte:Renavam/Fenabrave/Fabus; Compilação: Frota DataBank

RANkINg POR FABRICANTE
VEÍCULOS LICENCIADOS

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

ORDEM

CATEgORIA

2.015

2.016 VARIAÇÃO

1

Marcopolo

5.450

3.083

-43,43%

2

Induscar Caio

3.367

2.837

3

Neobus

1.666

1.844

4

Volare

1.602

5

Comil

1.537

6

Mascarello

2.015

2.016 VARIAÇÃO

35,80%

26,01%

-9,79%

-15,74%

22,12%

23,93%

1,82%

10,68%

10,94%

15,56%

4,61%

1.577

-1,56%

10,52%

13,30%

2,78%

1.123

-26,94%

10,10%

9,47%

-0,62%

1.210

1.122

-7,27%

7,95%

9,47%

1,52%

7

Amd

105

90

-14,29%

0,69%

0,76%

0,07%

8

Italbus

61

70

14,75%

0,40%

0,59%

0,19%

9

Não Identificado

2

43

0,00%

0,01%

0,36%

0,35%

10

Irizar

125

39

-68,80%

0,82%

0,33%

-0,49%

11

Ibrava

81

19

-76,54%

0,53%

0,16%

-0,37%

12

Byd

9

5

-44,44%

0,06%

0,04%

-0,02%

13

Maxibus

7

1

-85,71%

0,05%

0,01%

-0,04%

14

Walkbus

-

1

0,00%

0,00%

0,01%

0,01%

15

Eurobus

1

-

0,00%

0,01%

0,00%

-0,01%

15.223

11.854

-22,13%

100,00% 100,00%

0,00%

Total

Fonte:Renavam/Fenabrave/Fabus; Compilação: Frota DataBank

CARROCERIAS PARA MICROÔNIBUS (INCLUINDO MICRO + MINIÔNIBUS)
RANkINg POR FABRICANTE
VEÍCULOS LICENCIADOS

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

ORDEM

CATEgORIA

2.015

2.016 VARIAÇÃO

1

Volare

1.602

1.368

-14,61%

46,90%

44,78%

-2,12%

2

Mascarello

295

645

118,64%

8,64%

21,11%

12,48%

3

Neobus

596

605

1,51%

17,45%

19,80%

2,36%

4

Marcopolo

419

278

-33,65%

12,27%

9,10%

-3,17%

5

Comil

203

86

-57,64%

5,94%

2,82%

-3,13%

6

AMD

-

50

0,00%

0,00%

1,64%

1,64%

7

Ibrava

81

19

-76,54%

2,37%

0,62%

-1,75%

8

Induscar Caio

150

2

-98,67%

4,39%

0,07%

-4,33%

9

Maxibus

6

1

-83,33%

0,18%

0,03%

-0,14%

10

Walkbus

2

1

-50,00%

0,06%

0,03%

-0,03%

11

Italbus

61

-

0,00%

1,79%

0,00%

-1,79%

12

Eurobus

1

-

0,00%

0,03%

0,00%

-0,03%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-10,57% 100,00% 100,00%

0,00%

13

Não Identificado
Total

-

-

3.416

3.055

2.015

Fonte:Renavam/Fenabrave/Fabus; Compilação: Frota DataBank
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2.016 VARIAÇÃO

VEÍCULOS LICENCIADOS

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

ORDEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CATEgORIA
2.015 2.016 VARIAÇÃO
2.015
2.016
Induscar Caio
3.038 2.797
-7,93% 36,07% 38,92%
Marcopolo
2.999 1.840
-38,65% 35,61% 25,60%
Neobus
843
884
4,86% 10,01% 12,30%
Comil
932
726
-22,10% 11,07% 10,10%
Volare
471
0,00%
0,00%
6,55%
Mascarello
495
380
-23,23%
5,88%
5,29%
AMD
105
40
-61,90%
1,25%
0,56%
Italbus
40
0,00%
0,00%
0,56%
BYD
9
5
-44,44%
0,11%
0,07%
Não Identificado
4
0,00%
0,00%
0,06%
Maxibus
1
0,00%
0,01%
0,00%
Ibrava
0,00%
0,00%
0,00%
Total
8.422 7.187
-14,66% 100,00% 100,00%
Fonte:Renavam/Fenabrave/Fabus; Compilação: Frota DataBank

VARIAÇÃO
2,85%
-10,01%
2,29%
-0,96%
6,55%
-0,59%
-0,69%
0,56%
-0,04%
0,06%
-0,01%
0,00%
0,00%

CARROCERIAS PARA ÔNIBUS RODOVIÁRIO
(INCLUINDO FRETAMENTO + INTERMUNICIPAL)
RANkINg POR FABRICANTE
VEÍCULOS LICENCIADOS
ORDEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CATEgORIA
2.015 2.016 VARIAÇÃO
Marcopolo
2.032
965 -52,51%
Comil
402
311 -22,64%
Mascarello
420
97 -76,90%
Neobus
227
88 -61,23%
Irizar
125
39 -68,80%
Não identificado
39
0,00%
Induscar Caio
179
38 -78,77%
Italbus
30
0,00%
Volare
5
0,00%
Eurobus
0,00%
Maxibus
0,00%
Total
3.385 1.612 -52,38%
Fonte:Renavam/Fenabrave/Fabus; Compilação: Frota DataBank

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
2.015
2.016 VARIAÇÃO
60,03% 59,86%
-0,17%
11,88% 19,29%
7,42%
12,41%
6,02%
-6,39%
6,71%
5,46%
-1,25%
3,69%
2,42%
-1,27%
0,00%
2,42%
2,42%
5,29%
2,36%
-2,93%
0,00%
1,86%
1,86%
0,00%
0,31%
0,31%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00% 100,00%
0,00%

5/

6

Disponível também
em versão digital e
interativa em:

www.frotacia.com.br

Ônibus
Frota&Cia

P

7

ANO XVII | Ed. 153 | Abril de 2017

À ESPERA DE DEFINIÇÕES
A indústria de chassis e carrocerias para
ônibus aguarda com ansiedade o ﬁm das restrições
tarifárias e econômicas, que impedem o pleno
desenvolvimento do setor no país

EDITORIAL

Ônibus

Hoje só amanhã

É

fato que o ano de 2017 começou com uma empolgação nas equipes de vendas
das montadoras de chassis de ônibus, até mesmo porque os últimos meses de
2016, logo após a posse do Governo Temer, davam indícios de retomada. Ainda
em janeiro, o alardeado anúncio do programa de renovação de frotas de ônibus
Refrota colocou ainda mais expectativas no setor. Mas fato é que o primeiro trimestre
do ano passou e não andou como o esperado. De acordo com a Anfavea, entidade que
reúne os fabricantes de ônibus, entre janeiro e março deste ano o volume acumulado
de licenciamentos foi de 1.789 unidades, 34,2% menos que os 2.719 chassis
emplacados no mesmo período do ano passado. É assustador quando constatamos
que este foi o pior resultado em 32 anos, desde 1985.
Para a Fabus, entidade que reúne os fabricantes de carrocerias, o decréscimo de
produção beirou os 28% na comparação entre os primeiros bimestres de 2016 e 2017,
caindo de 1.508 para 1.175 carrocerias. Enquanto isso, o Programa Refrota encerrou
o trimestre tropicando nas questões burocráticas impostas pelos bancos públicos e
privados e demorando em engatilhar negócios.
Todas estas estatísticas apenas confirmam que a retomada do setor depende,
primeiramente, da recuperação de outros setores da economia e principalmente da
melhoria do consumo das famílias. Hoje as compras de ônibus urbanos pelo país
afora estão praticamente congeladas, aguardando, na maioria dos casos, acertos
municipais quanto às políticas tarifárias. Por outro lado, as demandas das versões
rodoviárias continuam atreladas à definição oficial do interminável processo público
de concessão de linhas, que já dura mais de dois anos.
Estamos em abril, ou seja, a expectativa de recuperação já pode ser transferida
para o segundo semestre. A realidade nos mostra, claramente, que se não há emprego
não haverá circulação de pessoas e, sem a circulação de pessoas, não teremos
necessidade de criar, ampliar ou renovar as frotas de ônibus.
Sonia Crespo
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Conquistar sua confiança.
É isso que nos move.
Sua confiança em nosso trabalho é o que nos coloca em constante
movimento para desenvolver soluções para o transporte coletivo
que contribuem com o crescimento da sua empresa. Graças à sua
preferência, a Marcopolo foi reconhecida, mais uma vez, com o
Prêmio Lotus nas categorias Marca do ano em Carrocerias de Ônibus
e Marca do ano em Carrocerias de Ônibus Rodoviários.

Imagens meramente ilustrativas
www.marcopolo.com.br - nas redes sociais: OnibusMarcopolo

PONTO A PONTO

Painéis solares BYD

Primeira empresa a produzir e vender no Brasil ônibus 100%
elétricos, a BYD inaugurou recentemente uma fábrica de painéis
solares em Campinas (SP). Os equipamentos produzidos terão
a tecnologia Double Glass, pioneira e exclusiva da marca, que
aumenta a produção de energia em 7% quando comparados
com os módulos tradicionais, além de fornecer durabilidade
de 50 anos e apresentar menor degradação do produto (de
0,3%, contra 0,7% dos tradicionais painéis solares com EVA).
“Teremos no Brasil a melhor tecnologia do mundo em painéis
solares fotovoltaicos”, garante o diretor de marketing e relações
governamentais da BYD, Adalberto Maluf.

Micro-ônibus inclusivo Iveco
A IVECO acaba de desenvolver, em parceria com a
Caio Induscar, o primeiro
micro-ônibus inclusivo do
Brasil, que tem como objetivo atender as demandas
de deficientes ou pessoas
com mobilidade reduzida
e está de acordo com os
requisitos exigidos pela
portaria 269 do Inmetro,
que entrará em vigor em
julho deste ano e determina tais modificações.

Fretamento complicado
Apesar da expansão dos serviços de fretamento rodoviário de passageiros nos últimos
anos, o segmento encontra inúmeros obstáculos para o seu crescimento, como o excesso de legislações entre os âmbitos de atuação e a pouca fiscalização do transporte
clandestino. Segundo o estudo “Transporte Rodoviário de Passageiros em Regime de
Fretamento” realizado em 2016 pela CNT, a burocracia é o principal entrave à operação
e foi citada por 57,0% das empresas de fretamento entrevistadas, seguido do transporte clandestino de passageiros, mencionado por 36,4% das avaliações.

Vivendo
em perigo
Segundo pesquisa realizada em
2016 e recentemente divulgada
pela Confederação Nacional dos
Transportes sobre o “Perfil dos
Motoristas de Ônibus Urbanos”,
quase um terço (28,7%) dos entrevistados diz ter sido vítima de
assalto pelo menos uma vez nos
últimos dois anos.
As abordagens foram feitas
nas garagens das empresas
e em terminais rodoviários e
mostram que a maioria dos motoristas roda 151,9 km por dia,
em média, trabalha 8,3 horas
diariamente e 5,9 dias por semana. Em relação as condições de
infraestrutura, o pavimento das
ruas e avenidas foi considerado
regular, ruim ou péssimo para
77,6% dos entrevistados. Em relação à fluidez do tráfego, 81,8%
relataram que há problemas.

ABRIL 2017

pANORAMA 2016/2017 – MERCADO DE ÔNIBUS

Pronto para entrega
Depois de amargar três anos de recuo no volume de encomendas,
fabricantes de chassis e carrocerias para ônibus apostam na
retomada do mercado. Mas, com algumas restrições

O

mercado brasileiro de chassis e
carrocerias para ônibus deu outro
passo para trás em 2016, ao apresentar um novo recuo no volume
de unidades licenciadas em relação ao
ano anterior. Enquanto a indústria de
plataformas assistiu atônita o número de
emplacamentos desabar de 16,8 mil para
11,3 unidades, queda de 32%, os fabricantes de carrocerias tiveram de amargar
uma redução pouco menor, de 22%,
como resultado do comparativo de 11,8
mil unidades, ante as 15,2 mil carroceiras
contabilizadas em 2015. O baque fica mais
acentuado, quando se comparam os números de 2013, quase o triplo da produção
registrada no ano passado.
“2016 foi, seguramente, o pior ano
da história do setor”, ressalta com pesar
o diretor comercial da Marcopolo, Paulo
Corso. Na condição de maior fabricante
de carrocerias para ônibus do país, o
executivo testemunhou o brutal recuo de
43% no volume de encomendas originárias do mercado interno no ano passado,
totalizando a pífia quantia de 3 mil unidades fabricadas, contra 11,2 mil registradas
em 2013. A recessão econômica, que há
três anos vem provocando estragos nos
setores produtivos, pesou fortemente
sobre o setor, produzindo reflexos no
congelamento das tarifas, na redução do
número de passageiros transportados, na
falta de financiamento e a alta dos juros,
entre outros fatores.
A disputa por um mercado cada vez
menor acirrou ainda mais a competição
entre os players do segmento, tanto do
lado das montadoras de veículos quanto dos encarroçadores. E, por extensão,
provocou importantes mudanças na
divisão desse bolo. Destaque para a
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Mercedes-Benz que soube aproveitar
melhor as oportunidades e aumentou,
ainda, a sua participação no segmento,
que saltou de 46% para 53%, no comparativo 205/2016. “A ampla gama de produtos e modelos oferecidos pela marca
favoreceram esses resultados, associados
a um grande trabalho de equipe”, justifica Walter Barbosa, diretor de vendas e
Marketing da Mercedes-Benz.

Ganhos de participação
Do lado dos fabricantes de carrocerias,
a situação não foi diferente. A Marcopolo
desabou de 35,8% para 26% a sua participação no mercado brasileiro, permitindo
que a concorrência ocupasse parte desse
espaço, com ganhos de participação. “Uma
boa parcela de players desse mercado
praticou preços irreais e acabou saindo
da pista”, observa Maurício Cunha, diretor

abril 2017

comercial da Induscar Caio. “Porém, na
nossa concepção, market share, maior ou
menor, deveria ser resultado de trabalho
e da qualidade dos produtos”, ressalta o
representante da empresa.
Felizmente, ao que tudo indica, esses
tristes tempos vão ficando para trás. Pelo
menos na visão dos executivos consultados pela redação de FROTA&Cia e do
Caderno ÔNIBUS, para compor essa edição
do Panorama 2015/2016 do mercado de
ônibus no Brasil. Segundo Walter Barbosa,
da Mercedes-Benz, o fundo do poço já foi
superado. “Acredito que em 2017 teremos
um resultado mais positivo que em 2016,
com avanços tanto no segmento urbano
como no rodoviário. Este ano será uma
ponte para que, em 2018, possamos ter
ampliações e renovações de frota”, afirma
com confiança, projetando um mercado de
chassis de ônibus da ordem de 20 a 21 mil
unidades, no prazo de três ou quatro anos.

abril 2017

Curva descendente

Os emplacamentos de chassis e carrocerias para ônibus caírams
praticamente à metade, no período de 2013 a 2016. Confira na tabela.
CATEGORIA
Urbano
Microônibus
Rodoviário
Total

LICENCIAMENTOS DE CHASSIS PARA ÔNIBUS
2.013
2.014
2.015
19.445
15.551
9.001
6.736
7.410
4.751
6.687
4.654
3.120
32.868
27.657
16.872

2.016
7.098
2.693
1.577
11.368

CATEGORIA
Urbano
Microônibus
Rodoviário
Total

LICENCIAMENTOS DE CARROCERIAS PARA ÔNIBUS
2.013
2.014
2.015
17.050
15.967
8.422
9.885
7.535
3.416
7.637
5.638
3.385
34.572
29.140
15.223

2.016
7.187
3.055
1.612
11.854

Vendas consolidas
A mesma confiança, expressa o diretor
comercial da Marcopolo, que afirma ver
uma luz indicando o caminho da retomada, depois de três anos de recessão. “Tudo

indica, pela arrancada inicial do primeiro
trimestre, que o ano será bem melhor. Já
temos vendas consolidadas na casa de 600
unidades no mercado rodoviário, volume
bem acima do registrado em igual período
do ano passado”, comemora o diretor.
Contudo, Paulo Corso não esconde sua
preocupação com a desvalorização atual
do dólar, que reduz a competitividade da
empresa no mercado internacional. Graças
a isso, a Marcopolo conseguiu compensar
parte das perdas no mercado interno, uma
vez que as exportações já respondem por
70% do faturamento da empresa.
Maurício Cunha, da Induscar, também
se mostra animado com as perspectivas
para 2017, mas mantém algumas ressalvas. “Evoluir no desempenho comercial
ao longo de 2017 vai depender da nova
realidade tarifária para o transporte
público brasileiro e da oferta de condições
de financiamento mais favoráveis para a
compra de ônibus”, aponta.
Na visão de Sidnei Vargas, , a recuperação do setor já mostra alguns sinais
positivos, embora tenha um longo caminho a percorrer. “Estamos apostando
em um aumento da demanda do setor
urbano, para atender a obrigatoriedade
de renovação da frota e o programa
Caminho da Escola também dá sinais
de retorno. Da mesma forma que as
exportações devem prosseguir em ritmo
ascendente, apesar da atual baixa do
dólar”, observa o responsável comercial
pela unidade de negócios da Volare.
Que os anjos digam Amém.

Ônibus | 55

pANORAMA 2016/2017 – MERCEDES-BENZ – WALTER BARBOSA

Energia para vencer
Mesmo em um ano difícil, a líder histórica em chassis de ônibus
consegue ampliar ainda mais a sua participação no mercado brasileiro
Por Sonia Crespo

A

liderança é doce e Walter Barbosa, diretor de Vendas e Marketing
de Ônibus da Mercedes-Benz do
Brasil, gosta bastante dela e, para
alcançá-la, não precisou abrir mão de
sua rígida rotina alimentar de atleta.
Ao contrário, fez dela sua principal
aliada para conquistar, mais um
ano, as três principais categorias do
Prêmio Lótus 2017 voltadas para o
segmento. No caso, as de “Marca do
Ano em Ônibus”, “Marca do Ano em
Ônibus Urbanos” e “Marca do Ano
em Ônibus Rodoviários”.
Com exceção das segundas-feiras, reservadas especialmente
para levar suas filhas gêmeas à
escola, Barbosa começa os demais
dias da semana com uma corrida
de cinco quilômetros e uma forte
sequência de exercícios de musculação, conduzida por seu personal
trainer. Aficionado pelo tema de
saúde e bem-estar, procura dar exemplo
no universo em que habita e no qual
trabalha. Dentro de casa, a esposa e as filhas já o acompanham na academia. “Na
Mercedes-Benz já consegui convencer
alguns colegas a manterem atividades
físicas para suportarem melhor a jornada
de trabalho”, diz. O executivo afirma que
o equilíbrio entre essas duas atividades
garante os resultados desejados.
Barbosa comenta que, para a
Mercedes-Benz, as vendas de chassis de
ônibus em 2016 mostraram um lado ruim,
mas também um lado bom. Os segmentos duramente abatidos no período foram
o Escolar e o Fretamento. Já o segmento
Urbano superou as expectativas, ainda
que tenha amargado retração geral de
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19% geral no mercado. “Mesmo com
essa queda, para nós foi o segmento
com o melhor desempenho, saltando de
68% para 72% de participação”, destaca,
atribuindo o resultado tanto às demandas
das versões OF quanto de BRTs. A ampla
gama de produtos e modelos oferecidos

“No muNdo
corporativo, o
papel do líder é de
dar exemplo para a
equipe, mostrar a
importâNcia do
equilíbrio eNtre
a vida pessoal e
profissioNal”
Walter barbosa
pela montadora favoreceu estes resultados, admite, mas não conta como fator
único: “Nossa equipe comercial dedicada ao negócio de ônibus também tem
crédito por nossas conquistas”, valoriza.
O chassi OF 1721 com motor dianteiro
continua líder absoluto no mercado de
urbanos. “É o produto que oferece um
equilíbrio interessante tanto para os usuários e empresários de transporte quanto
para órgãos gestores”, adjetiva.
Dar o exemplo
Barbosa garante que é mais fácil atingir uma meta comercial que uma meta
alimentar. “A meta alimentar exige não
só dedicação, mas essencialmente uma
mudança de mentalidade”, explica. “Já as

metas comerciais da Mercedes-Benz te
disponibilizam uma estrutura de engenharia, uma equipe treinada e o mais importante, o produto adequado”, compara.
No mundo corporativo, o papel do líder
é de dar exemplo para a equipe, mostrar
a importância do equilíbrio entre a vida
pessoal e profissional, defende. “É
preciso transmitir essa motivação
para que os profissionais se inspirem
e cumpram suas propostas”.
A aprendizagem com as filhas gêmeas, diz, serve como uma verdadeira faculdade. “Acho que a cada ano
aparece um desafio diferente, em
dobro, claro. Elas me ensinam a ter
tolerância, a desenvolver a paciência
e manter o ambiente equilibrado”,
reconhece. “Os desafios de trabalho
se tornam até fáceis, por incrível
que pareça”, diz, sorrindo. Barbosa
aponta a desonestidade como o
mais indigesto item no cardápio de
negociações, que não dá para engolir
na atual competitividade do mercado. “A Mercedes-Benz deixa de participar
nesses casos”, adverte.
O futuro do mercado brasileiro
de chassis é promissor e exige ações
imediatas e contínuas, acredita. Para
manter a marca no topo, diz, é preciso
inovar permanentemente. “Acho que já
superamos o fundo do poço. Acredito
que em 2017 teremos um resultado mais
‘rechonchudo’ que em 2016. Vejo um
segmento urbano mais robusto e um
avanço no setor rodoviário. Este ano será
uma ponte para que em 2018 possamos
ter ampliações e renovações de frota”,
complementa, estimando que o mercado
de chassis de ônibus deverá se estabilizar
em torno de 20 e 21 mil chassis dentro
de três ou quatro anos.
abril 2017

Walter Barbosa,
da Mercedes-Benz
abril 2017
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PANORAMA 2016/2017 - MARCOPOLO - PAULO CORSO

Uma luz no túnel

A maior fabricante de carrocerias para ônibus do país
acredita na recuperação da economia já em 2017
Por José Augusto Ferraz

D

epois de amargar grandes perdas em 2015, quando o volume
de carrocerias para ônibus no
mercado interno alcançou um
total de pouco mais de 15 mil unidades,
47% a menos que o ano anterior, os
fabricantes reunidos em torno da Fabus,
acharam que tinham alcançado o fundo
do poço. Mas, para surpresa geral, o buraco era ainda profundo, atestado pelas
11,8 mil unidades encarroçadas em
2016, de acordo com o Renavam.
Como maior representante dessa
indústria no mercado brasileiro
– com 43% de market share – a
Marcopolo sentiu na própria carne
os resultados dessa brutal desaceleração. O faturamento da matriz
brasileira acusou uma queda de
37,6%, ante o exercício anterior.
“Seguramente, foi o pior ano
da história do setor”, relembra
sem qualquer saudade o diretor
comercial da empresa, Paulo Corso.
“O represamento das tarifas e a
redução na demanda de passageiros afetaram os operadores urbanos, da mesma forma que a queda do
emprego e a falta de financiamento
mexeram com o segmento rodoviário e
de fretamento, provocando a baixa nas
encomendas de ônibus”, complementa
o executivo. As facilidades oferecidas
em um passado recente, para a compra
de ônibus e caminhões em condições
super facilitadas, igualmente colaboram para esse triste quadro. “O doce se
revelou muito amargo, ao final, já que
todas aquelas facilidades acabaram por
acostumar mal o consumidor e fizeram
com que a indústria também descuidasse de seus custos e postergasse ações
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que deveria ter tomado. Quando isso
acabou, a realidade se tornou mais dura
e as consequência respingam até hoje.
Mesmo assim, o ano deixou algumas
poucas e boas lembranças. Como a
conquista pela Marcopolo dos cobiçados títulos de “Marca do Ano em
Carrocerias de Ônibus” e de “Marca do
Ano em Carrocerias de Ônibus Rodoviários”, outorgados pelo Prêmio Lótus
2017. “Nós temos uma marca muito

“Tudo indica,
pela arrancada
inicial, que já se
pode ver uma
luz indicando
o caminho da
reTomada”
paulo corso

forte, reconhecida internacionalmente
e isso faz toda a diferença na hora do
cliente escolher uma carroceria. No caso
do segmento rodoviário, temos um produto premium, que oferece conforto,
segurança e qualidade. Também pesa
na decisão a assistência oferecida pela
marca, através da nossa rede de peças
e serviços. Por isso, mesmo em momentos de crise, a Marcopolo se destaca
dos outros concorrentes”, ressalta o
representante da marca.
ArrAncAdA positivA
Outra boa notícia é a expectativa
de melhoria do quadro econômico, já

em 2017. “Tudo indica, pela arrancada
inicial, que já se pode ver uma luz indicando o caminho da retomada, depois
de três anos de recessão. Será uma recuperação lenta e gradual, é certo, mas
positiva. Já temos vendas consolidadas
na casa de 600 unidades no mercado
rodoviário, nos primeiros dois meses
do ano, volume bem acima do registrado em igual período do ano passado”,
comemora o diretor. No entanto, ele vê
com preocupação a desvalorização
atual do dólar, que reduz a competitividade da empresa no mercado
internacional. As exportações hoje
respondem por 70% do faturamento da Marcopolo e vem ajudando,
e muito, a compensar as perdas no
mercado interno.
A falta de chassis para encarroçar, um fato absolutamente
inusitado em tempos de baixa
demanda, também causa transtornos à empresa. “Na minha visão, as
montadoras talvez não se prepararam ou não acreditaram em um
momento melhor nesse início de ano.
Com isso, deixaram de fazer estoques
e, agora, estamos todos sofrendo com
isso”, reclama o diretor. Apesar do momento não ser nada propício, Paulo Corso diz que a recomposição do preço dos
produtos passou a ser uma necessidade. “Como todos da indústria, estamos
sofrendo com a defasagem nos preços,
para voltarmos a ter resultados. Sempre
tivemos uma margem na casa de 5% a
8% líquido no final de cada exercício e,
nos últimos anos, não estamos conseguindo mais alcançar esses patamares”,
alerta Paulo Corso, mandando seu
recado para o mercado.
abril 2017

Paulo Corso,
da Marcopolo

abril 2017
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PANORAMA 2016/2017 – CAIO INDUSCAR - MAURÍCIO CUNHA

Acelerando
na curva
Por Sonia Crespo

M

aurício Cunha mantém a
esperança de que o sinal verde
do mercado para os negócios
da Induscar Caio se acenda em
2017, ainda que o setor de carrocerias não
tenha vivenciado uma boa largada comercial. O diretor comercial da tradicional
indústria paulista de ônibus justifica seu
otimismo usando como argumento o ânimo que contagia o atual ambiente político

lembrando que uma boa parcela
de players praticou preços irreais
e acabou saindo da pista. “Na
nossa concepção, market share, maior ou
menor, é apenas o resultado de trabalho e
da qualidade dos produtos”, adianta. O que
move e preserva a Caio Induscar sempre
na dianteira dos negócios com ônibus
urbanos, define Cunha, é um tripé – que
poucos fabricantes têm – configurado por
uma gestão saudável, produtos de qualidade e clientes satisfeitos. Este amálgama

“O que mantém a CaiO indusCar na
dianteira dOs negóCiOs COm ônibus
urbanOs é um tripé administrativO,
fOrmadO pOr uma gestãO saudável,
prOdutOs de qualidade e Clientes
satisfeitOs, que nOs permite largar
na pOle pOsitiOn”
maurício Cunha

e de negócios, cenário totalmente inverso
ao vivenciado em 2016. “Neste primeiro
trimestre já tivemos uma queda de juros e
de inflação e a posse dos novos prefeitos,
o que gera boas expectativas”, diz.
Pelo quarto ano seguido, a Induscar
Caio conquista o Prêmio Lótus 2017 na
categoria de Marca do Ano em Carrocerias
de Ônibus Urbanos. A performance alcançada nada mais é que a consequência do
pragmatismo na gestão da empresa, resume o executivo. “O que mais fizemos ao
longo de 2016 foi praticar preços bastante
competitivos dentro do que o mercado
demandava, mas tendo como ponto de
equilíbrio as contas da empresa”, detalha,
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conceitual permite que a fabricante largue
constantemente na pole position.
CARRO-CHEFE
O consagrado modelo Apache Vip,
mais uma vez, foi o carro-chefe dos negócios da marca. “Nossa versão para chassi
com motor dianteiro atende muito bem
esse nicho de mercado e, posso garantir,
é diariamente aprimorada com alguma
melhoria”, conta. Cunha gostaria que as
versões BRT tivessem demandas semelhantes, mas reconhece que o mercado
para este produto ainda é imaturo e
restrito no Brasil. “São Paulo e Curitiba são
os principais nichos para estes modelos.

Encarroçadora
paulista se consagra
no segmento urbano
e se prepara para
voar mais alto com a
compra da Busscar
No momento, a capital paulista vive a
mudança de contratos com as concessionárias e Curitiba, por sua vez, suporta uma transformação no sistema de
transporte urbano da cidade, que está em
fase de definição”, relata. Ao longo do ano
passado, a Induscar/Caio produziu 2.797
carrocerias urbanas, cerca de 30% dos
7.187 ônibus produzidos no ano passado
pelas principais encarroçadoras do país.
Também ampliou seu market sahre na
categoria, de 36% para 38,9%.
Cunha está animado com as perspectivas para 2017, incluindo as de
mercados pontuais, como a recente
venda de 25 ônibus Apache Vip para a
empresa Sancetur, de Atibaia, no interior
do estado de São Paulo. Os ônibus estão
em fase final de produção e irão atender
o novo sistema de transporte da cidade,
o SOU Atibaia, que entrou em operação
em abril. Os veículos embarcam dispositivos de ponta: bloqueador de portas,
itinerários eletrônicos em Led, elevador
e assentos para pessoas com deficiência,
mobilidade reduzida ou idosos, poltronas
ergonômicas, vidros fumê e três portas
com acionamento pneumático.
Evoluir no desempenho comercial ao
longo de 2017 demandará, segundo o
executivo, um combustível mais aditivado do mercado. “Vai depender da nova
realidade tarifária para o transporte público
brasileiro e de condições de financiamento
mais favoráveis para a compra de ônibus”,
aponta. Por outro lado, enveredar pelo
segmento rodoviário pode ser uma das
novas premissas da marca, que acaba de
oficializar a compra da Busscar, fabricante
de carrocerias sediada em Joinville (SC), que
havia decretado falência há três anos.
abril 2017

Maurício Cunha,
da Induscar Caio

abril 2017
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PANORAMA 2016/2017 – VOLARE - SIDNEI VARGAS

Aposta no exterior

Enquanto espera a recuperação do mercado interno a montadora
gaúcha apela para as exportações, com bons resultados Texto: José Augusto Ferraz

D

epois de ter alcançado o teto
máximo de 10 mil unidades fabricadas em 2013, o
mercado de carrocerias para
micro-ônibus desabou para pouco
mais de 3.000 unidades licenciadas
no ano passado, evidenciando uma
queda próxima de 70%. Para a Volare,
divisão da Marcopolo dedicada
à produção desse perfil de veículo, o
resultado não poderia ser mais catastrófico. Distinguida pelo Prêmio Lótus 2017
como a “Marca do Ano em Micro-ônibus,
com mais de 48% de participação, a empresa não viu outra saída senão buscar
clientes fora do país, para compensar
parte das perdas no mercado interno.
“O mercado brasileiro de micro-ônibus
encolheu quase dois terços de seu tamanho, no comparativo de 2013 com 2016,
provocando um impacto muito grande
em toda a cadeia industrial do setor”, admite Sidnei Vargas, responsável pela área
comercial da unidade. “O lado positivo foi
o aumento significativo das exportações
da Volare, graças à conquista de sete novos mercados, além da valorização do
dólar que aumentou nossa competividade no exterior”, completa.
As dificuldades enfrentadas pelos
operadores de ônibus, por culpa da
recessão da economia, explicam em
parte a queda dos volumes internos.
Mas, foi a decisão do governo de frear
o Programa Caminho da Escola – principal alavanca da modalidade - quem
mais contribuiu para o pífio desempenho do mercado de micro-ônibus.
“Em 2016, ganhamos a concorrência
para fornecer o Volare na versão 4x4. Mas, por causa de
seu preço mais elevado, o
produto teve baixa demanda”, lamenta Vargas.
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“Ganhamos sete novos mercados
fora do país e a valorização
do dólar aumentou nossa
competitividade no exterior”
sidnei vargas
SinaiS poSitivoS
Em relação ao ano em curso, o
executivo aposta em um cenário mais

favorável. Ao seu ver, a recuperação já
mostra alguns sinais positivos, embora
tenha um longo caminho a percorrer. Ele
aposta em um aumento da demanda do
setor urbano, para atender a obrigatoriedade de renovação da frota, imposta
pelo poder concedente nos contratos. As
exportações também devem prosseguir
em ritmo ascendente, apesar da baixa do
dólar nos últimos tempos. E, até mesmo o
Programa Caminho da Escola” volta a ser
debatido em audiências públicas, o que
ser um prenúncio de retomada, ainda que
em escala mais tímida.
Apesar desses poucos sinais de
fumaça, Sidnei Vargas não enxerga
qualquer volta ao mercado de 10 mil
unidades, nem mesmo no horizonte distante. “Acho muito difícil que
isso volte a acontecer. Salvo, se
surgisse um novo mercado onde
os micros ainda não atuam”,
observa o representante da
Volare. O comentário faz
alusão ao transporte escolar
urbano, uma grande mina
de ouro pronta para ser
descoberta, caso o governo
decidisse estender o benefício aos estudantes urbanos. Ou, então, um grande
programa de sucateamento da
frota circulante, um velho sonho
alimentado por operadores e fabricantes de ônibus.
abril 2017

INTERNACIONAL
Comboio de caminhões Scania:
redução de 12% no consumo
de combustível, pela diminuição
do arrasto aerodinâmico

Alinhada com o futuro
Mesmo integrada ao Grupo Volkswagen, a Scania mantém sua identidade própria e os
investimentos em produtos e serviços, para atender as novas demandas do transporte
por José Augusto Ferraz, de Estocolmo

Q

uase perto de completar 60
anos de presença em terras
brasileiras e 127 anos de fundação na Suécia, a Scania continua
empenhada em se manter à frente de
seu tempo e oferecer soluções para um
transporte sustentável, no Brasil e no
mundo. Apesar de hoje fazer parte do
Grupo Volkswagen, controlador também da MAN e da Volkswagen Caminhões e Ônibus, a marca ainda mantém
a sua identidade própria e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Como atestou um seleto grupo de
jornalistas – incluindo o representante
de FROTA&Cia – convidados pela subsidiária brasileira para uma visita no final
do mês de março ao quartel general da
empresa em Södertälje, 36 Km distante
da capital Estocolmo, na Suécia.
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Além dos planos de buscar o reconhecimento global, a montadora de
origem sueca mostrou que permanece
alinhada com as novas demandas do
transporte, baseadas na melhoria da
eficiência energética, no uso de combustíveis alternativos e no aumento da
segurança veicular. “Os congestionamentos de trânsito, aliado ao aumento
da poluição atmosférica, as mudanças
climáticas e a utilização de combustíveis não renováveis, incentivam a
busca de soluções para um transporte sustentável e a adoção de novas
formas de energia limpa e renovável”,
reafirma Christopher Podgorski, vice-presidente Sênior da Scania Trucks,
confiante no conhecimento profissional adquirido ao longo dos anos, tanto
na Europa quanto no Brasil.
Contribuem também para isso o
aumento do rigor da legislação ambien-

tal européia, em especial na Suécia, que
promete eliminar por completo o uso da
gasolina e do diesel nos veículos automotores, a partir de 2030. Nessa verdadeira corrida contra o tempo, a Scania
acredita que as emissões de CO2 poderiam ser reduzidas aqui e agora, graças
às inúmeras tecnologias ofertadas pela
empresa, junto com os produtos de série. Entre outros exemplos, Podgorski
cita os caminhões movidos a biodiesel,
que reduzem em 66% o volume de CO2,
além do etanol (-90%), biogás (-90%) e
as versões híbridas (-92%).
 CHAVE DO SUCESSO
Para Daniel Milione, gerente de
produto caminhões da Scania, a chave
do sucesso para um transporte sustentável é a forte colaboração entre
todos os envolvidos da cadeia produ-

tiva, leia-se fabricantes de veículos,
transportadores e embarcadores de
cargas. Ele cita o exemplo da empresa sueca Arla, fabricante de produtos
laticínios, que buscava reduzir em
50% as emissões de CO2 da sua frota
de 200 caminhões, até o ano de 2020.
“Graças a uma parceria firmada com
a Scania, a empresa conseguiu alcançar uma queda de 55% nos volumes
de CO2, muito antes do prazo. Além de
uma redução de 5% nos custos operacionais da companhia e um aumento
de 9% no volume de cargas transportadas”, garante Milione. Com o apoio da
montadora, a Arla investiu na compra
de caminhões Euro 6 e na adoção da
ferramenta Fleet Assesssment Services, de monitoramento de frotas. A
melhoria da performance também foi
obtida com a otimização das rotas, o
melhor aproveitamento dos veículos e
a utilização do etanol e do diesel sintético, como combustíveis alternativos”,
entre outras medidas.
Isso não significa, na visão do especialista, que as mesmas soluções
sirvam para todas as empresas, em
caráter permanente. “A escolha do veículo e do combustível alternativo mais
apropriados para um transporte eficiente e sustentável dependem muito
do tipo de operação e das necessidades
de cada momento”, ressalta o gerente
de produto caminhões da Scania, com
o apoio do Scania Transport Lab, uma
transportadora modelo da própria empresa, que também serve de laboratório de testes (ver quadro ao lado).
Em defesa de sua tese, Milione cita
o transporte de curta distância, entre
cidades, que hoje pode ser feito com
biodiesel, biogás ou etanol. Mas, em
um futuro próximo, poderá utilizar
veículos híbridos ou movidos a baterias elétricas, para atender ao rigor das
legislações. O abastecimento entre fábricas, por sua vez, poderá demandar
veículos movidos a biocombustíveis, a
eletricidade ou híbridos, no lugar dos
caminhões atuais, impulsionados por
biodiesel ou diesel sintético. O mesmo
se dá com as movimentações logís-

ticas, que hoje demandam veículos
abastecidos com gás liquefeito/biodiesel/diesel sintético. E, amanhã poderão
ser substituídos por caminhões movidos a biogás com hidrogênio, biocombustíveis híbridos, eletricidade com
célula de combustível ou, então, em
estrada eletrificadas.
Ì A expAnsão dAs cidAdes
A busca por um transporte sustentável, contudo, não se restringe
aos caminhões. Os ônibus igualmente
serão beneficiários de muitas dessas
novas tecnologias, e não sem motivo,
garante Jonas Stromberg, diretor de
sustentabilidade dessa divisão da Scania. “Hoje, 80% da população mundial
vive nas cidades, que respondem por
80% das emissões de CO2 na atmosfera e 80% da energia consumida no

planeta. Para piorar as coisas, estudo
indicam que mobilidade urbana irá se
expandir três vezes mais nos próximos
anos”, observa o diretor, alertando para
a necessidade de encontrar saídas que
contribuam para a melhoria da qualidade de vida nas cidades.
A exemplo dos caminhões, Jonas
explica que a Scania projeta diferentes
soluções para cada tipo de transporte
por ônibus, seja nas zonas centrais das
grandes metrópoles, nas áreas metropolitanas ou, então, nas operações
rodoviárias. “Para as primeiras, a empresa já oferece veículos que possibilitam reduzir 90% a 100% do CO2, caso
dos movidos a biocombustíveis ou nas
versões híbridas e elétricas”, explica. O
transporte suburbano, de outro lado,
pode ser atendido por ônibus impulsionados por biogás, biometano, biodiesel
ou HVO (diesel sintético), em conjunto

Laboratório de transporte
Além de desenvolver e fabricar caminhões e ônibus, a Scania também atua
como operadora de cargas, através de
uma transportadora própria criada com a
finalidade de servir de laboratório prático
e testes de veículos. A empresa conta
com uma frota de 37 caminhões, 120
trailers e 5 ônibus, dedicada ao transporte de longa distância, distribuição urbana
e o coletivo intermunicipal. Com o apoio
da fábrica, a Scania Transportlaboratorium AB, como é conhecida a empresa,
se transformou em uma transportadora
modelo, que utiliza de forma intensiva

todos os recursos e conhecimentos oferecidos aos clientes da marca. Os veículos
são monitorados durante toda a viagem,
cumprem rigorosamente os planos de
manutenção, seguem todos procedimentos orientados de fábrica e rodam de
forma intensa, entregando e coletando
mercadorias entre plantas da Scania.
Graças a isso, a companhia atinge uma
média de 96% de eficiência nas entregas.
E o consumo médio de combustível, tracionando uma carga de 34 t, chega a 2,6
km por litro na rota Södertälje-Zwolle,
entre a Suécia e a Holanda.
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INTERNACIONAL
Direção controlada: caminhões
concebidos para operações em minas
operam sem a ajuda de motoristas

com veículos híbridos. Já para as operações rodoviárias, a montadora desenvolve soluções verdes na forma de
veículos de grande capacidade, como a
operação em comboio, além de movidos com biocombustíveis.
A eletrificação aplicada aos veículos comerciais, última moda na Europa
como sinônimo de transporte sustentável, como se viu na última IAA realizada
em Hannover no ano passado, também
ocupa lugar de destaque no portfólio
de produtos futuristas da montadora
sueca. Além de ter participado do planejamento e construção da primeira
rodovia eletrificada do mundo (ver quadro na página ao lado), a Scania desenvolve uma gama de opções de ônibus e
caminhões movidos a eletricidade, em
parceria com instituições científicas da
Suécia, além de empresas privadas das
mais variadas especialidades.
Um bom exemplo disso é ônibus
elétrico equipado com tecnologia de indução, um projeto conjunto da Scania
com a KTH, (Instituto Real de Tecnologia), a SEA (agência sueca de energia) e
a Vattenfall (empresa de energia elétrica), entre outras. Pelo prazo de um ano,
o veículo irá operar em regime comercial na rota 775 da cidade de Södertälje,
em um percurso de cerca de 10 km de
comprimento. A novidade é a utilização
de um sistema diferenciado de carregamento das baterias para movimentar seu motor elétrico. Ao invés de um
pantógrafo ligado à rede aérea, o carregamento é feito na parte inferior do
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ônibus. Ao chegar no ponto de parada,
barras eletrificadas fixadas na via se conectam por indução com um dispositivo instalado no veículo, permitindo a
transferência da energia sem fio de forma silenciosa e segura. A recarga tem
uma duração de 6 a 7 minutos e fornece eletricidade para o veículo rodar
por uma hora, mais do que suficiente
para percorrer toda a extensão da rota.
A próxima meta é baixar o tempo de recarga para 3 minutos, confidencia Nils-Gunnar Vägstedt, engenheiro chefe da
área de eMobility da Scania.
 CONDUÇÃO AUTÔNOMA
Outro tema da atualidade, a condução autônoma de veículos comerciais, foi tema de outro workshop nessa
visita à Scania. Jon Andersson, chefe de
desenvolvimento e estratégia de soluções autônomas da empresa, destacou
que a montadora vem atuando em
quatro diferentes frentes nesse sentido.
A operação em minas e o comboio de

caminhões, no âmbito do transporte de
cargas off-road e de longa distância. E,
ainda, os ônibus e caminhões autônomos, para uso em aplicações urbanas.
No caso da operação em minas,
a empresa criou o projeto iQmatic, o
primeiro passo para utilização de caminhões autônomos na mineração.
Os testes começaram no início de
2016, com a utilização de um caminhão protótipo derivado do modelo
P400, batizado de Astator. O veículo
circulou com precisão no circuito indicado, mesmo em velocidade máxima de 90 km/h. Segundo a empresa,
as minas são ambientes especialmente adequados para veículos autodirigidos, pelo fato de operarem em um
espaço determinado, onde é possível
controlar todos os demais equipamentos e pessoal ao redor.
Já o comboio de caminhões – mais
conhecido como platooning, em inglês
– é outra aposta da empresa relativa ao
transporte do futuro. Em parceria com
a KTH, o centro de Desenvolvimento
da Volkswagen e outras empresas, a
Scania participa do projeto European
Companion, que busca promover testes em situações reais na Espanha. Antes disso, os primeiros experimentos
foram feitos em uma rota de 520 km,
entre as cidades suecas de Södertälje
e Helsingborgd. A tecnologia permite a
redução no consumo de combustível
de até 12%, por conta da diminuição
do arrasto aerodinâmico.
“No futuro, todos os caminhões em
circulação poderão ser monitorados em
um único grande centro de controle”, vaÔnibus elétrico com
tecnologia de indução:
carregamento no chão.

Mais de 250 mil
caminhões Scania
em todo o mundo
já estão conectados

ticina Jon Andersson, em alusão ao Scania ICE (Inteligent Control Environment),
um ambiente conceito da empresa projetado para essa finalidade. Segundo ele,
o ICE permitiria auditar a eficiência de
todas as operações de transportes, além
de aumentar a segurança e reduzir os
custos operacionais, graças ao monitoramento e comunicação de milhares de
veículos, em total conexão com a cadeia
completa do transporte.
 CONECTIVIDADE
A palavra chave para isso é a conectividade, uma outra e importante
área estratégica cultivada pela empresa. O motivo é a tecnologia digital,
que vem ganhando cada vez mais
espaço junto às pessoas e empresas
nos dias atuais e na indústria automotiva em particular.
“Sem dúvida alguma, a conectividade entre os veículos é um dos fatores
que mais irá contribuir para a melhoria
da eficiência e a redução dos custos do
transporte”, afirma com convicção o
vice-presidente de soluções e serviços
conectados da Scania, Mattias Lundholm. Com efeito, a possibilidade de
monitorar em tempo real tanto o veículo como a operação e, ainda, interagir
com os diferentes atores da cadeia do
transporte, sejam motoristas, empresários de transportes, embarcadores de
cargas ou fornecedores de produtos e
serviços para o setor, vai proporcionar
ganhos em escala nunca imaginada. A
conectividade permite oferecer serviços
de monitoramento da frota, assistência
ao motorista, planejamento logístico,
operação em comboio, diagnóstico remoto, envio e recepção de dados, alertas de segurança e uma lista infindável
de possibilidades. Sem contar a comunicação com a família e a sociedade, a
infraestrutura viária e todos os serviços
ao seu redor, mais os serviços públicos.
Não sem motivo, o número de veículos conectados cresce em proporção
assustadora, impulsionado pela necessidade de reduzir custos e melhorar a eficiência do transporte. Somente a Scania

já contabiliza mais de 250 mil veículos
conectados em todo o mundo, 65% dos
quais nos últimos cinco anos. A cada mês,
eles fornecem informações atualizadas
de mais de 1,8 milhões de quilômetros
rodados, que colaboraram para a gestão
do transporte. “Por essa razão, a Scania

defende uma arquitetura de comunicação veicular que seja aberta e universal a
todas as marcas, para permitir o compartilhamento dessa vasta rede de informações”, finaliza Mattias Lundholm.
O jornalista José Augusto Ferraz
viajou à Suécia a convite da Scania.

Caminhão com suspensório
Em junho de 2015, a Suécia iniciou
um projeto pioneiro com o objetivo de
criar a primeira rodovia eletrificada do
mundo, para impulsionar caminhões
como alternativa ao diesel. Em um trecho
de dois quilômetros da rodovia E-16, na
região de Gävleborg, o governo local - em
parceria com a Scania, a Siemens e outras
empresas – construiu uma rede elétrica
suspensa e toda infraestrutura de suporte
para o fornecimento de energia. Em paralelo, a Scania desenvolveu dois caminhões
híbridos, equipados com um motor diesel
de 264kW, um motor elétrico de 139kW e
baterias com capacidade para armazenar
100kW de força. Embora toda a parafernália tecnológica seja bastante complexa, seu
funcionamento é muito simples. Fora da
área eletrificada, o caminhão funciona de
modo normal com a tração diesel e, até a
velocidade de 20 km/hora, com a energia
recuperada nas baterias. Assim que entra
sob a rede instalada, um botão acionado
pelo motorista levanta o pantógrafo e o

veículo passa a operar no modo 100%
elétrico. “A tecnologia está totalmente dominada e, hoje, a operação tem servido de
demonstração para mostrar os benefícios
da eletrificação”, explica Magnus Ernström,
que representa da região de Gävleborg. A
novidade já despertou o interesse da Alemanha, que firmou acordo de cooperação
com a Suécia, para o desenvolvimento de
rodovias elétricas também naquele país.
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UTILITÁRIOS

PSA reforça ofensiva
no mercado latino
Com planos de dobrar as vendas na região, conglomerado francês
lança no segundo semestre os novos Peugeot Expert e Citroen Jumpy

O

Grupo PSA, que reúne as
marcas Citroen e Peugeot,
decidiu promover uma nova
ofensiva no mercado de veículos comerciais, tanto no Brasil como no
restante da América Latina. A iniciativa é parte da estratégia global
do grupo, que busca ampliar a participação de ambas as marcas tanto
no segmento de veículos de passeio
quanto de utilitários. Nesse último
caso, o conglomerado quer tirar proveito da sólida experiência nesse
mercado, adquirida desde a funda-
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ção da empresa francesa há quase
100 anos atrás.
A partir do segundo semestre,
as duas marcas lançam no mercado
latino-americano os novos Peugeot
Expert e Citroën Jumpy, sucesso de
vendas na Europa e montados sobre a
mesma plataforma. Eles chegam para
competir com o Vito, da Mercedes-Benz, dentro do segmento de furgões
médios. Com capacidade para transportar até uma tonelada de carga útil,
eles serão produzidos na planta industrial da Nordex, no Uruguai.

Ì DObrar as venDas
Os novos reforços da Peugeot e
da Citroen vão ampliar o portfólio
das marcas no segmento de utilitários, que já conta com a furgoneta
Partner, além da Boxer e a Jumper,
nas versões furgão e van. “Nosso objetivo é ocupar o espaço deixado pela
Kombi, no mercado de distribuição
urbana”, explica Frederic Chapuis,
vice-presidente Utilitários América
Latina, da PSA. Segundo o executivo,
os planos do Grupo incluem o lança-

e relações com
os clientes, entre
outras ações. Os
planos
também
incluem a ampliação da atual Rede
Business
Center,
que oferece atendimento diferenciado
para os proprietários de veículos comerciais. O pacote
contempla uma estrutura de serviços
rápidos,
equipes
treinadas, planos
de manutenção e
assessoria técnica
para o segmento
profissional.
Em relação ao
Boxer e a Jumper,
Frederic
Chapuis
garante que os modelos continuarão
sendo vendidos no país. Apesar do
fechamento da linha de produção de
utilitários que a PSA mantinha em
parceria com a FCA (ex-Fiat), na fábrica da Iveco, em Sete Lagoas (ver quadro). Segundo ele, a rede de revendas
vai comercializar a linha até o término
do estoque, estimado em 12 meses.
“Depois disso, uma nova geração de
utilitários será oferecida ao mercado
latino-americano, com inúmeras opções de modelos e comprimentos (ver
quadro)”, ressalta Frederic Chapuis.

mento de oito novos modelos de veículos utilitários até 2021, incluindo
uma picape. “Nossa meta é dobrar
as vendas de utilitários no continente latino americano de 30 mil para
60 mil unidades, no prazo de cinco
anos”, ressalta Frederic.
Para alcançar esse objetivo, a
PSA pretende investir em Engenharia, Centros de Produção, Qualidade e
Marketing, do lado do produto. Bem
como na melhoria das áreas comerciais (B2B e varejo), de pós-venda

Versão intermediária
Ainda que a fábrica não confirme, é
certo que a nova geração da Boxer e da
Jumper será diferente da ofertada na Europa. Provavelmente uma versão intermediária, mais ajustada à realidade latino-americana. Além de um novo visual e portas
traseiras com 270º de abertura, a gama terá
modelos de até 4,07m de comprimento;

2,16m de altura interna e até 1,42m de largura. A capacidade de cargas, por sua vez,
poderá alcançar até 1,9 tonelada ou 17m3.
À boca pequena, também se comenta que
a parceria com a PSA será mantida, como
já acontece na Europa. E a nova gama –
incluindo o Fiat Ducato – será produzida no
México e exportada para o Brasil.
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PANORAMA
nova casa
>>> A concessionária
DAF Caramori inaugurou
uma nova instalação em
Cuiabá, no Mato Grosso.
O espaço é localizado
às margens da Rodovia
BR 364, possui 23 mil
m² de área, sendo 6 mil
m² de área construída,
e conta com 25 boxes de
atendimento.

alta performance
>>> A RTE Rodonaves conquistou o Selo Ouro em Premiação da fabricante Eletrolux, por atingir índices de avaliação acima de 95% em todos os quesitos operacionais de transporte, superando a performance de 2015,quando
ganhou prêmio semelhante.

vai e vem
>>> Murilo
Brotherhood é o
novo presidente
da Henkel na
América do Sul. O
profissional está na
multinacional desde 2014.

controle total
>>> A Luft Healthcare, segmento da Luft Logistics dedicado à logística dos setores
farmacêutico, cosmético e hospitalar, inaugurou um moderno CD em Cabreúva
(SP), com capacidade para manter a temperatura interna controlada e equalizada
em todo o ambiente.

balanço negativo
>>> Em 2016, a Randon S.A Implementos e
Participações teve um prejuízo de R$ 67,2
milhões e vem apostando nas exportações
para extinguir a alta ociosidade das fábricas. No ano passado, a receita bruta total
da empresa somou R$ 3,7 bilhões, 13,1%
inferior à de 2015.
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fornecedor ouro
>>> A Patrus Transportes recebeu, em
março, o prêmio de Melhor Fornecedor do
Grupo Boticário, na categoria Diamante,
por ser considerada “fornecedor ouro” por
três anos consecutivos (2014/15/16). É a
primeira vez que uma empresa recebeu o
troféu na categoria Diamante.

>>> Depois de passar por diversos cargos de liderança na DHL Supply Brasil,
desde 2002, Maurício Barros assume a
presidência da empresa.
>>> Marco Silva
passa à condição
de presidente da
Nissan Brasil, no
lugar de François
Dossa. O executivo
também atua como vice-presidente de
Administração e Finanças da companhia.
>>> Monalisa Gomes assume a diretoria geral da Fronius Brasil, empresa
austríaca de soldagem.

