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Descalabro jurídico
m projeto de Lei em tramitação no Senado Federal que cria o Estatuto do Motorista Profissional
em favor dos caminhoneiros autônomos, empregados e motoristas de taxi e ônibus, vem provocando debates acalorados dentro e fora do setor de transportes. A
proposta, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), simplesmente quer limitar o tempo de direção dos motoristas
empregados e autônomos em seis horas diárias e fixar um
intervalo mínimo de 10 horas entre uma jornada de trabalho e outra.

Maracelo Moscardi

DIRETORIA

U

Motivo de reunião extraordinária e audiência púbica na
NTC&Logística, o projeto foi visto com apreensão pela classe transportadora. E não sem motivo. Na percepção geral,
se aprovado, o texto legal poderia até inviabilizar a atividade no Brasil. O principal motivo é o impacto que a medida teria na planilha de custos do
transporte, com reflexos inevitáveis sobre os fretes e, por extensão, no Custo-Brasil.
Diante da reação negativa dos empresários o senador Paulo Paim, autor da proposta, tratou de mudar o tom. “Trata-se apenas de uma primeira versão para provocar o
debate”, argumentou o parlamentar, nas reuniões promovidas para discutir o tema. Diante do impasse, está em curso uma primeira tentativa de redigir um novo texto, com
base em informações técnicas de todos os envolvidos. A idéia é atender aos interesses
das empresas de transportes, dos autônomos e dos trabalhadores, com o propósito de
evitar a insegurança jurídica em todas as instâncias.
Em que pese tais intenções, é certo que novos confrontos devem ocorrer entre a classe política e as entidades setoriais. Se, por um lado, as empresas de transportes concordam que é preciso regulamentar a jornada de trabalho, de outro, falta consenso entre
empregadores, empregados e autônomos em relação ao número de horas de descanso
e de parada. Aliás, nem mesmo as lideranças dos autônomos, se entendem entre si.
Tendo em vista os inúmeros aspectos que envolvem o tema, tanto de natureza jurídica, trabalhista, econômica, política e, até, operacional, não se pode conceber a aprovação de uma Lei dessa natureza sem contemplar os diversos interesses das partes
envolvidos. Sob pena de se criar um descalabro jurídico que só contribuiria para gerar
o caos econômico e a desordem social. Ao invés de proteger o trabalhador, como deveria ser seu propósito principal.
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Diretor de Redação
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TRANSPORTE ON LINE

Avanço na madeira
A catarinense Coopercarga acaba de adquirir 80 cavalos
mecânicos Scania 6x4 para atuar no segmento da madeira.
A entrada neste mercado, segundo a empresa, faz parte do
planejamento estratégico apresentado no final de 2009. Ele
contempla o projeto de segmentação das atividades e o reforço
na área logística de papel e celulose. Com isso, de apenas cinco
veículos, a frota dedicada ao segmento alcança agora 85 caminhões.

Proibição geral
A capital paulista deu o exemplo e, agora,
a discutida proibição do transito de caminhões na área central da cidade chega a
Porto Alegre (RS). A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) estuda a
restrição do trânsito de veículos com mais
de quatro toneladas no centro da capital
gaúcha, durante as 24 horas do dia. "Fize-

Motores a toda
mos uma comparação com outras cidades
onde há restrição. O que pretendemos
com esse projeto é uma proibição geral,
durante o dia e a noite, para caminhões
acima de quatro toneladas no Centro”,
disse o secretário municipal de Mobilidade
Urbana e diretor-presidente da EPTC, Vanderlei Cappellari.

Caminhões out
A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) de São Paulo estima que com o Rodoanel e a restrição de veículos pesados, houve
uma redução de quase 10% do total de 210
mil caminhões que costumavam rodar pela
cidade. Desde o segundo semestre de 2008,
os caminhões não podem circular em na
área de 100 km2 formada pelas marginais

Pinheiros e Tietê, avenidas dos Bandeirantes, Professor Luís de Anhaia Melo e Salim
Farah Maluf. A proibição vale de segunda a
sexta-feira, das 5h às 21h, e nos sábados,
das 10h às 14h. A estimativa de redução
dos veículos pesados foi feita com base no
movimento de três vias: a avenida Bandeirantes e as marginais Tietê e Pinheiros.

Bom resultado
O DNIT (Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes) atingiu em junho
65,4% da meta do Programa de Sinalização
de Rodovias Federais - Prosinal -, prevista
para o ano de 2010. Até agora, já foram sinalizados 9.812,47 quilômetros de rodovias
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em todo o país. Até o final o ano o número
deve alcançar 15 mil quilômetros de estradas sinalizadas. A região Nordeste é onde o
DNIT instalou mais sinalização: 4.010 quilômetros de pistas, o que corresponde a
67,9% do previsto para a região.

■ Os dois maiores fabricantes
independentes de motores do
país não tem do que reclamar.
Ao término do primeiro semestre, a Cummins registrou recorde histórico de vendas, ao
alcançar a marca de 44.215 mil
motores; número 69,2% superior ao obtido em igual período
de 2009. Já a concorrente
MWM contabilizou 73.800 motores produzidos no período, o
que representa um crescimento de 54% no comparativo com
o ano passado. Em 2009, cerca
de 47.900 mil unidades saíram
de suas linhas de produção.

O estigma da Régis
Não é de hoje que a Régis Bittencourt causa medo nos caminhoneiros. Ainda que não ostente mais o título de “estrada é a mais
perigosa do Brasil”, depois da privatização, muitos caminhoneiros
ainda a consideram uma das rodovias mais arriscadas para trafegar.
Além dos assaltos comuns e da ação dos “piratas do asfalto”, os
motoristas convivem com a falta de vagas em postos de gasolina,
espaços tradicionais onde costumam dormir. “Se fosse possível
desviar de São Paulo, todos fariam, exceto quem precisa descarregar lá”, diz o caminhoneiro Elson Alves Xavier, de 64 anos.

Briga pelo desconto
São Paulo publicou no Diário Oficial o decreto 56.009, que autoriza o governo paulista a dar início à escolha da empresa que terá o
direito de explorar os pedágios do trecho sul do Rodoanel Mário
Covas por 35 anos. A vencedora terá também a obrigação de construir o trecho leste, ligando a rodovia Régis Bittencourt à Rodovia
Presidente Dutra, dentro do prazo de 36 meses. O governo estabelece como referência uma tarifa teto de R$ 6 nos pedágios do trecho sul e de R$ 4,50 no trecho leste. Será vencedora da licitação a
empresa ou consórcio de empresas que oferecer o maior desconto
sobre a tarifa teto de referência do trecho sul.

Fotos: Divulgação
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Mudanças à vista

Meta ambiciosa
A Effa Motors não está para brincadeiras e já projeta uma meta
ambiciosa para o final de 2010. Isso porque o modelo mais vendido
nesse ano é Hafei Picape, cabine simples, em suas duas
configurações (carroceria standard ou estendida), com 1.189
unidades comercializadas. Diante do fato, os executivos da marca
querem crescer ainda mais e ambicionam um volume de 3.600
picapes até dezembro.

❚ O setor ferroviário brasileiro, enfim, irá mudar e ganhar novas regras. Elaborado durante os últimos
18 meses pela Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT), o
novo texto legal muda as diretrizes
em vigor há 14 anos e tem dois objetivos básicos: tornar o segmento
mais competitivo e estimular investimentos na malha. De olho na
futura expansão ferroviária, a nova
regulamentação vai alterar o perfil
das atuais concessões.

Pesca promissora
Parece que esse ano ninguém ganha da Iveco quando o assunto é
licitação para o governo. No mês passado a montadora de Três lagoas (MG) entregou ao Ministério da Pesca e Aqüicultura o último
lote de um total de 81 veículos licitados. A venda de exatos 44
Daily 55C16, 31 EuroCargo 170E22 4x2 e 6s Eurocargo 230E24
6x2 deverá ajudar pescadores e donos de frotas pesqueiras artesanais no transporte do pescado.

Recorde de vendas
Com 12.619 veículos negociados no primeiro semestre, a Ford
Caminhões terminou o período em alta, com 43,5% a mais sobre
os volumes de igual período de 2009. O bom desempenho teve
como destaque o mês de junho, quando a montadora registrou
recorde de vendas com 3.171 unidades comercializadas. “Tivemos um excelente semestre
e um mês de junho muito forte. Nos emplacamentos, a marca somou 2.411 unidades e teve
uma participação de 18,7%”, comemora Charles Camargo, gerente nacional de Vendas.
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Conta bilionária
Segundo cálculos da Adib (Associação de
Indústrias de Base), seriam necessários investimentos de R$ 12,6 bilhões por ano ao
longo de uma década, sem interrupção,
para que o Brasil tivesse uma malha rodoviária considerada satisfatória. A associação diz ainda que, para isso acontecer, seria preciso ampliar as concessões para o setor privado. Para a Adib o país tem cerca
de 12 mil km de estradas com potencial
para concessões que poderiam ser recuperadas em prazo de 30 meses.

administração

O DOMÍNIO DA GE
A terceirização dos serviços de manutenção de frota ganha
importância cada vez maior junto às empresas de transportes,
mas não dispensa o uso permanente de controles,
para garantir o pleno retorno dos investimentos
Por Luciana Duarte

D

urante décadas, as empresas
de transporte rodoviário de
cargas foram forçadas a reservar parte da atenção e das receitas
para a manutenção da frota, incluindo
os gastos com oficinas e mão-de-obra
especializada em consertos e reparos.

Felizmente, aos poucos, essa preocupação vai sendo abandonada em nome
da eficiência e, sobretudo, em atenção
à necessidade de dar maior foco ao
core business da empresa e repassar
para terceiros as atividades meio. Essa
estratégia se justifica ainda mais em

épocas de efervescência econômica,
como ocorre nos dias atuais, onde o
aumento da procura por transporte
obriga as empresas a uma eficiente
gestão da frota. Como forma de garantir a máxima eficiência operacional, a
maior disponibilidade possível dos
veículos em operação e, por extensão,
o menor tempo de parada para reparos e manutenção.
“Em tempos de bonança a competitividade não reserva espaço para o
empresário fechar os olhos e perder o
foco nos resultados, custos e na manutenção preventiva dos veículos”, dispara Jerry Adriano Longo, gerente de
projeto e ex-coordenador de frota da

STÃO

Treinamento de motoristas
■ Para se alcançar uma gestão eficiente da frota não basta apenas investir

na manutenção dos veículos e nos procedimentos de controle. Os motoristas, em particular, que conduzem os caminhões e carros de apoio da empre-

Coopercarga, uma das maiores cooperativas de transporte do País. “No passado ninguém dava atenção para tantos detalhes”, acrescenta.
Adriano Longo conta que a Coopercarga investe de 3% a 5% do faturamento na manutenção preventiva dos
1.726 veículos da frota, predominantemente Scania e Volkswagen com idade
média de 3,5 anos. Desde 2005, quando
a empresa decidiu implantar um novo
modelo de gestão, foram estabelecidos
três pontos prioritários envolvendo a
frota, como forma de garantir a máxima produtividade. Primeiro, uma parceria com os clientes para identificar e
solucionar possíveis gargalos na ope-

sa, pelas ruas e estradas do País, não podem ser esquecidos. Por isso, a Coopercarga promove regularmente cursos e treinamentos para seus 1,8 mil
motoristas, com o apoio da Fabet (Fundação Adolpho Bósio de Educação no
Transporte). Os benefícios da iniciativa podem ser traduzidos em números.
“Uma redução de 10% no consumo de pneus, 15% no diesel e até 25% no
número de trocas de marchas, o que colabora para o aumento da vida útil
do câmbio, diferencial e embreagem e reduz a fadiga do motorista”, calcula o gerente Jerry Adriano. “Fazemos um grande esforço para convencer
o condutor a participar de outra iniciativas, como o Projeto Acidente Zero
(PAZ), que possibilitou reduzir em 52% o índice de sinistros na empresa,

Montagem sobre fotos: Divulgação

apenas em 2009”, finaliza o representante da Coopercarga.

ração, na tentativa de obter ganho de
performance e melhor resultado para
ambos. O segundo foi amarrar um plano de manutenção com as montadoras
de veículos, no ato da renovação dos
equipamentos, com custo fixo pré-estabelecido, baseado no número de veículos, tipo de carga e operação e a quilometragem percorrida mensal. Por último, investir firme no treinamento de
motoristas (ver box)

JUSTA

Redes autorizadas:
oferecem atendimento 24 horas
com mão-de-obra treinada
na própria fábrica

RAZÃO Não sem motivo, a
utilização de contratos de manutenção, vinculados a
oficinas das redes
autorizadas, vem
ganhando força a
cada ano junto às
empresas de transportes e as fábricas
de veículos comerciais. Com justa razão. Além de oferecer atendimento 24
horas e cobertura

nacional, os clientes podem contar
com mão-de-obra treinada na própria
fábrica, uso de peças originais e garantia plena dos serviços, entre outras
vantagens. O cliente também pode
optar por uma cobertura básica, que
inclui peças e serviços ou completa,
com a manutenção preventiva e corretiva do veículo.
“Hoje, os contratos de manutenção
atrelados a aquisição de veículos novos oferecem inúmeras vantagens em
relação à manutenção própria,
com preços bastante atrativos e
um atendimento
personalizado”,
confirma Claudio
Montenegro da
Cunha, diretor fiJerry Adriano:
demanda aquecida
exige foco nos
resultados e na
manutenção
preventiva dos
veículos
FROTA&Cia - Julho 2010 -
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nanceiro da BrasilMaxi Logística.
A empresa, com sede em São Paulo, conta com uma frota de 180 veículos próprios, que operam em diversos
setores industriais, desde autopeças,
aços especiais, bebidas, eletroeletrônicos, embalagens, químico e outros. “A
manutenção em concessionárias ficou
três vezes mais barato em relação ao
passado”, calcula o executivo que vê
outras virtudes na ferramenta de
apoio que planeja manter. “Se der problemas com o veiculo está na garantia
e, na hora de renovar a frota, toda manutenção está assegurada pelo fabricante, o que aumenta o valor de revenda”, explica o diretor. Ele reforça a importância de amarrar em um só contrato a manutenção preventiva e corretiva, para evitar surpresas no fluxo de
caixa relativas a esses gastos.

OFICINA PRÓPRIA – Se é fato
que a terceirização da manutenção
oferece inúmeras vantagens, é certo
também que há casos em que a opção
não compensa. “Em inúmeros locais
de operação vale mais a pena manter
uma oficina própria do que deslocar o
16 -
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veículo para fazer a
manutenção em uma
praça distante. Principalmente, se a localidade em que os caminhões estão rodando não contempla oficinas de apoio
dos fabricantes.”, sinaliza Irecê Andrade, diretora Comercial da Julio Simões
Logística, com base
na experiência de
atuação em várias
frentes de negócios, com o apoio de
114 filiais e 35 postos de serviços.
Exatamente por dispor de uma frota circulante de quase 3 mil veículos,
com idade média de 2,5 anos, a Júlio
Simões mantém um plano rigoroso de
manutenção preventiva e, também, de
renovação de frota. “Entre as exigênci-

as está a escolha do modelo ideal para
cada aplicação, cuidados constantes
com os pneus incluindo calibragem,
medição dos sulcos e rodízio, além da
correção de danos diversos e boa dirigibilidade”, relaciona a diretora. A empresa, que mantém os dois modelos de
manutenção da frota - própria e terceirizada - alega que essa extensa lista de
cuidados tem plena justificativa. “Economizamos na manutenção corretiva,
em peças, combustíveis, óleo lubrificante, diesel e ainda disponibilizamos
os veículos em excelentes condições de
uso nas cinco revendas de seminovos
do Grupo”, argumenta a executiva
sem revelar números (ver quadro).
Com uma frota de 290 veículos
próprios e 350 agregados, a Transportadora Plimor, de Farroupilha(RS), por
sua vez, também não abre mão de um
rigoroso plano de gestão de frota que
engloba desde manutenção preventiva, corretiva até oficina própria. Os cuidados incluem o treinamento constante de colaboradores, em especial os
que estão na linha de frente da operação. Enquanto seis condutores passam

Irecê Andrade: opção
pela manutenção terceirizada
ou própria depende do tipo
de aplicação do veículo

Montagem sobre fotos: Divulgação

Claudio Monteiro:
aposta na terceirização
dos serviços de
manutenção para
reduzir custos fixos

Montagem sobre fotos: Divulgação

Márcio Lima: treinamento dos motoristas é peça chave para otimizar a gestão da frota

por treinamentos semanais na Escola
em Vacarias (RS), outros oitos são
acompanhados por instrutores durante as viagens, com o objetivo de revisar
a utilização da tecnologia dos veículos,
calibragem dos pneus, preenchimento
de check list entre outros itens. “Na
Plimor brincamos que somos os médicos e os pacientes são os motoristas. Se
todos preencherem o ckeck list do veículo corretamente todos os dias, a partir desse papel decidimos parar ou não
o veículo para manutenção preventiva”, explica o gerente Márcio Lima. “O
motorista tem que ser nosso parceiro

nesse processo. Ele poder aumentar a
vida útil do veículo com técnicas simples de direção defensiva que uma vez
acompanhadas pelo condutor é possível reconhecer as reis necessidades
para evitar uma manutenção corretiva”, explica.

AJUDA

DA TECNOLOGIA – Além

do treinamento, uma outra peça chave
vem colaborando para otimizar a gestão de frota nas empresas de transportes. É o uso de programas de computador desenvolvidos especialmente para
essa finalidade, que abrangem os mais

diferentes domínios da atividade.
“Sem o uso de softwares não seria possível controlar o consumo médio dos
veículos, programar a manutenção
preventiva, troca de óleo, pneus entre
outros itens que ajudam a prolongar a
vida útil de qualquer veículo”, lembra
Márcio Lima, gerente geral de frota e
manutenção da mesma Plimor.
“Não me vejo hoje analisando os
custos fixos e variáveis, sem um programa de gestão de frota para garantir a eficácia desse processo”, acrescenta Eduardo Paganini, sócio-proprietário da Transportadora Transperóla, de Guarulhos (SP), especializada
no transporte de carga seca. Nas contas do empresário, a ajuda de tais programas pode ser traduzida em números. O uso de softwares de gestão,
voltados para o controle da frota, ajudou a Transpérola a economizar cerca
R$ 340 mil em 2009. “Além de controlar o tempo certo para realizar o rodízio dos 6 mil pneus que rodam na frota, o sistema avisa a hora de balancear, calibrar, alinhar, medir a profundidade dos sulcos, reformar e retorno
do pneu para utilização no tempo certo”, exemplifica Paganini, que não
pretende deixar de utilizar tão cedo o
Sistema ProFeet de gerenciamento de
pneus, desenvolvido pela Bridgestone Bandag.

Vantagens no caixa
■ O Grupo Júlio Simões

corretivas no momento

William Narciso, diretor de

colocados no mercado ou

percebeu, no caixa, os be-

certo, a prática também

seminovos da empresa,

oferecidos para os agrega-

nefícios de investir em

trouxe ganhos na hora de

que conta com cinco re-

dos da transportadora.

uma correta gestão de fro-

se

ativo,

vendas. Ele explica que,

“Em quatro anos, desde a

tas. Além de possibilitar o

quando da renovação da

depois de retirados de

abertura da primeira re-

uso correto e controlado

frota. “Visualizar todo o

operação, os caminhões

venda de seminovos foram

dos veículos, graças a ado-

plano de manutenção de

seguem para as lojas onde

comercializados mais de 5

ção de procedimentos de

um veículo posto à venda

passam

mil caminhões usados”,

manutenção preventivas e

não tem preço”, observa

check-list, ante de serem

desfazer

do

por

um

novo

contabiliza o diretor.
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implementos rodoviários

Fotos: Divulgação

Solados em crise

A falta de pneus novos para abastecer as linhas de produção e revendas
prejudica os fabricantes de carroçarias e compromete o desempenho
do setor, em um ano marcado por forte expansão da demanda

do assumir parte dos prejuízos comprando pneus importados com custo
adicional, como forma de não deixar os
clientes na mão”, conta Rafael Wolf
Campos, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos
Rodoviários (Anfir). “Mas essa não é a
melhor alternativa, uma vez que esses
pneus importados foram sobretaxados
e estão até 30% mais caros”, lamenta o
dirigente. Para Campos, o Brasil não
está preparado para ter um crescimento acima de 4,5%. “Se nada for feito, o
desempenho esperado do setor para
este ano, em torno de 25% de crescimento, poderá ficar comprometido”,
comenta o presidente da Anfir, que
tem buscado soluções junto aos clientes. “Alguns levam os próprios pneus
usados para poder equipar os implementos na fábrica para depois receberem os pneus originais”.

FALTA DE PLANEJAMENTO - Diante da crítica situação, a Redação de
FROTA&Cia procurou mas sem sucesso abordar o tema com todos os fa-

Por Luciana Duarte

E

mbalados pela forte expansão
da economia brasileira, os fabricantes de implementos rodoviários vivem dias de glórias e desespero.
Apesar do entusiasmo decorrente da
significativa melhora nos números de
vendas (ver quadro), reflexo direto de
uma carteira de pedidos de 60 até 120
dias de espera, dependendo da linha
de produtos, o setor vê com preocupa-
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ção os próximos meses. O principal
motivo é a falta de pneus novos para
abastecer as linhas de produção e as revendas, por culpa dos fabricantes do
insumo que não conseguem atender ao
aumento da demanda. A situação é tão
critica que tem prejudicado inclusive o
faturamento do setor, já que sem o produto acabado não é possível conseguir
a liberação do Finame. “A saída tem si-

Rafael Campos: A falta de pneus tem
prejudicado a rentabilidade do setor

bricantes de pneus. “O
cliente está sendo atendido. Não faltam pneus; eu
diria que não sobram
produtos porque há uma
explosão de vendas de
veículos de passeio que
cresceu mais do que esperado”,
desconversa
Rogério Aguiar, diretor
de Marketing e Vendas
da Divisão de Pneus da
Continental na América
Latina. Eufemismos à
parte, ninguém esconde
que por ordem das matrizes, em conseqüência da crise econômica mundial, a indústria de pneus
vem segurando os investimentos de
expansão. Tanto assim que em 2009,
como parte do plano de reestruturação, o setor promoveu inúmeras medidas de readequação, como o corte
de colaboradores, na tentativa de reduzir custos.
A acusação, é claro, não encontra
guarida junto aos fabricantes de
pneus, reunidos em torno da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos. Por meio de nota, a entidade não
admite e nem nega os rumores que a
indústria de pneus está despreparada
para atender a retomada do crescimento do setor automotivo. “O fornecimento de pneus de carga para montadoras cresceu 60% de janeiro a maio

Noberto Fabris: volume
de pneus recebido é
25% inferior a nossa
necessidade

desse ano relação a igual período de 2009”,
diz a nota de
forma lacônica.
É sabido, porém, que a capacidade de reação da indústria
de pneus para
atender a surtos
de demanda, seja da indústria ou do
mercado de reposição, não é igual a de
outros setores. Os investimentos são
altos e devem atender expectativas de
longo prazo.
Por essa razão, talvez, a Anip prefere atribuir a falta de produto no mercado brasileiro a uma falha ocasional,
provocada pela ausência de planejamento das montadoras e demais empresas do setor. “Do ponto de vista de
produção não há nada que sinalize a
falta de pneus no setor como um todo”, endossa o comunicado. “Se isso
fosse verdade o setor de implementos
não estaria amargando prejuízos na
rentabilidade, ao assumir um erro de
cálculo que não é nosso para atender
aos nossos clientes”, rebate o presidente da Anfir, Rafael Campos.

75.515*

Surto de expansão
As vendas de implementos
rodoviários acusaram uma
expansão de 52,91% nos
primeiros seis meses de 2010,
em comparação a igual
período no ano passado.
* dados acumulados até junho de 2010

TOTAL
Carroçarias
49.386
30.946

Reboques e
Semi-reboques

48.769

26.746

18.440

2009

2010*

DEMANDA

AQUECIDA - A afirmação tem o endosso de duas das
maiores fabricantes de implementos
rodoviários do País, a Randon e a
Guerra, instaladas no pólo industrial
de Caxias do Sul. Tanto uma quanto a
outra comentaram que as entregas de
produtos têm sido limitadas, como
forma de minimizar os impactos negativos da falta de componente no
mercado nacional. Responsáveis por
cerca de 60% das vendas nacionais de
implementos rodoviários, as empresas admitem que tem recebido um volume de pneus 25% inferior as suas
reais necessidades. “Em média utilizamos 15 mil unidades mensais para
equipar semi-reboques novos e sustentar as revendas autorizadas”, calcula Noberto Fabris, diretor executivo
da Randon Implementos, insinuando
um déficit estimado mensal da ordem
de 3 mil pneus.
O mesmo acontece com a Guerra,
que passou de três para seis o número
de marcas do insumo, para compensar
a escassez de entregas dos fornecedores habituais. “Foi a solução encontrada para atender a nossa demanda de
pneus, em torno de 9 mil unidades
mensais”, explica Gilmar Marinho, diretor comercial da empresa.
Nos corredores das montadoras de
veículos comerciais o assunto também
é evitado, mas a resposta para solucionar um eventual problema é rápida.
“Ainda temos em estoque pneus para
faturar este mês, mas já estamos em
contato com os distribuidores se, eventualmente, precisarmos equipar os terceiro-eixos dos cavalos mecânicos”, revela o diretor de vendas de veículos
comerciais da Mercedes-Benz, Gilson
Mansur. “É uma saída, para que o cliente possa rodar com o veículo e cumprir os contratos firmados”, completa
de outro lado o diretor de vendas e
marketing da Volkswagen Caminhões
e Ônibus, Ricardo Alouche.
FROTA&Cia - Julho 2010 -
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Quem escolhe
o especialista
em sistemas
eletrônicos Diesel
tem 41 vezes mais
tranquilidade.

Você tem muito mais vantagens quando leva seu veículo a um Bosch Diesel Center. A conﬁança da marca líder em
sistemas eletrônicos Diesel garantindo serviços de alta qualidade. A segurança de equipamentos de última geração e
uma equipe de proﬁssionais altamente especializada em sistemas eletrônicos Diesel realizando diagnósticos e reparos
com total precisão e agilidade. E mais: 41 oﬁcinas da rede garantindo o serviço feito em qualquer Bosch Diesel Center
do Brasil. Garanta sua tranquilidade: escolha o especialista em sistemas eletrônicos Diesel.

SAC Grande São Paulo
(11) 2126 1950

SAC Demais localidades
0800 70 45446

www.boschservice.com.br

41 Bosch Diesel Centers
garantindo o serviço realizado em
qualquer oﬁcina da rede no Brasil.
Manaus
Manaus Turbo, Com. e Serv. de
Peças Automotivas
Tel.: (92) 3681 1625
Marajó Diesel
Tel.: (92) 3633 1975

Bahia

Simões Filho
Simões Filho Serv. e Com. de
Auto Peças
Tel.: (71) 2104 2736

Ceará

Fortaleza
Frandiesel Serv. e Peças Diesel
Tel.: (85) 3235 3466

Distrito Federal
Brasília
B. H. Diesel
Tel.: (61) 3034 6218

Espírito Santo

Cariacica
Contorno Eletrodiesel
Tel.: (27) 3336 4599

Goiás

Formosa
Ideal Diesel
Tel.: (61) 3642 4473
Goiânia
Águia Diesel
Tel.: (62) 4008 6363
Eurodiesel Comércio e Peças
Tel.: (62) 3576 3646

Sinop
Retífica Rei
Tel.: (66) 3511 2210

Recife
Dieselnorte
Tel.: (81) 3428 0333

Mato Grosso do Sul

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Rio Grande do Sul

Campo Grande
Bodicampo Peças & Serviços
Tel.: (67) 3351 2636

Belo Horizonte
Turbo Brasil
Tel.: (31) 3390 7800
Contagem
Tractordiesel
Tel.: (31) 3396 2200
Perdões
Perdões Diesel
Tel.: (35) 3864 1516
Sete Lagoas
G. G. Tecnodiesel
Tel.: (31) 3773 6091
Uberlândia
Nogueira Truck Service
Tel.: (34) 3213 8099

Pará

Ananindeua
Mundial Diesel
Tel.: (91) 3255 1492

Paraná

Ponta Grossa
Mário Diesel
Tel.: (42) 3227 2566

Santana Turbodiesel
Tel.: (62) 3296 1545

Umuarama
D H M Distribuidora de Peças
Tel.: (44) 3621 6655

Mato Grosso

Pernambuco

Rondonópolis
Sabin – Serviço Autorizado de
Bombas Injetoras
Tel.: (66) 3423 3855

Jaboatão dos Guararapes
Recidiesel Com., Serviços e
Representações
Tel.: (81) 3479 1412

Nova Iguaçu
Box Diesel Assistência Técnica
Tel.: (21) 2667 3548

Estrela
Casa do Freio Comércio de
Autopeças
Tel.: (51) 3720 3030
Novo Hamburgo
BM Diesel Bombas Injetoras
Tel.: (51) 3595 3769
Porto Alegre
Egon Frichmann Com. e Técnica
Tel.: (51) 3342 8277
J. C. Lui & Cia.
Tel.: (51) 3341 4089

Rondônia

Porto Velho
Remopeças Retífica de Motores
e Peças
Tel.: (69) 3228 1985

Santa Catarina

Blumenau
Serviços Técnicos H. G. Diesel
Tel.: (47) 3338 4033
Joinville
Oficina de Bombas Inj. Soares
Tel.: (47) 3472 3082
Mafra
Veiculos Mallon Ltda.
Tel.: (47) 3641 1000
Tubarão
Zanotto Diesel Truck Comércio
de Peças e Serviços
Tel.: (48) 3628 1803

São Paulo

Campinas
Formaggioni & Cia.
Tel.: (19) 3272 7099
Itapira
Dieseltruck Comércio de Peças
e Serviços Automotores
Tel.: (19) 3863 0004
Limeira
Mercuri Limeira
Tel.: (19) 3451 4498
Ribeirão Preto
Sodiesel Bombas Injetoras
Tel.: (16) 3969 8888
São José do Rio Preto
Ajatodiesel Bombas Injetoras
Tel.: (17) 3224 7541
São Paulo
Leon Motores e Peças
Tel.: (11) 2954 4888
Sorocaba
Sorodiesel Retífica de
Motores, Bombas e Peças
Tel.: (15) 3331 6666

Tocantins

Palmas
Bom Diesel
Tel.: (63) 3223 9900

Grafos

Amazonas

Garantia
inter-rede

caminhões

Direção suave
Confiante na boa aceitação do mercado, Mercedes-Benz reforça o portfólio de pesados
com a Linha Axor Premium equipada com câmbio semi-automatizado e freios ABS de série

Câmbio Comfortshift
semi automático com joystick
(no detalhe): mais conforto e
segurança para o motorista
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Fotos: Divulgação

Por Luciana Duarte

E

stimulada pelo sucesso das
vendas da família Axor, a Mercedes-Benz decidiu incorporar
mais duas melhorias a essa linha de
caminhões pesados da marca. A partir
de agosto, 12 dos 16 modelos que formam a série, todos equipados com
motor OM 457 LA de 12 litros, serão
ofertados com um novo conjunto de
transmissão e freios ABS de série. A
novidade, batizada de Linha Axor Premium e identificada por um logotipo
aplicado nas portas dos pesados, estará disponível em oito modelos rodoviários nas versões 4x2 (Axor 2035,
2040 e 2044), 6x2 (Axor 2535, 2540 e
2544) e 6x4 (Axor 2640 e 2644), além
dos fora-de-estrada 6x4 (Axor 3340,
3344, 4140 e 4144), os cinco últimos já
oferecidos com ABS de série. “Dessa
forma daremos continuidade a uma
nova etapa de evolução tecnológica
dos caminhões pesados da marca, iniciada com a chegada dos pesados Actros off road em 2008 e Actros on road
em 2009”, destaca o gerente de marketing e produto, Eustaquio Sirolli. “O
transportador brasileiro está atento as
tecnologias de ponta e tem cada vez
mais exigido novas soluções que proporcionem mais qualidade e maior
rentabilidade para o negócio”, garante
o executivo.
Confiante nesse cenário, a Mercedes-Benz aposta que a novidade poderá atrair o interesse dos empresários
do setor de transporte rodoviário de
cargas. E, mais do que isso, elevar em

nente utiliza um sistema de trambulação na já conhecida caixa G-240, de 16
velocidades. Ele possibilita que o engate das marchas seja selecionado eletronicamente, após o motorista pisar
no pedal da embreagem para efetivação de todas as mudanças. Como forma de orientar melhor o condutor, a
marcha engrenada, a pré-selecionada
ou ainda a recomendada aparece no
display do painel de instrumentos.

CONDUÇÃO

Eustáquio Sirolli: aposta nas exigências
dos transportadores para ganhar mercado

2 pontos percentuais a participação da
marca no segmento de pesados. Na visão do Sirolli, o setor se mostra cada
vez mais preparado para o uso de tecnologias como o câmbio Comfortshift
semi-automatizado, que substitui a
alavanca de troca de marchas por uma
manopla do tipo “joystick”, localizada
junto ao banco do motorista.
Graças a um sistema de acionamento eletropneumático, o equipamento dispensa a ligação mecânica entre o setor de marchas e a caixa de
transmissão.No caso do exclusivo
câmbio da Mercedes-Benz, o compo-

Sucesso de vendas

■ Desde o lançamento da Linha

Axor, em 2005, a Mercedes-Benz

FACILITADA – A ado-

vendeu mais de 40 mil pesados.

ção do câmbio ComfortShift aumenta
a satisfação na condução do caminhão,
ao permitir que o motorista dirija mais
concentrado, com menos estresse e fadiga, ao dispensar a realização de tarefas repetitivas após a pressão simultânea no pedal de embreagem.
“Além de proporcionar muito
mais facilidade na operação minimiza
erros com mudanças efetuadas, evita
abusos e garante a durabilidade do
câmbio e do trem de força do veículo”, ressalta Sirolli. Todo o conjunto de
transmissão e freios pode ser disponibilizado a qualquer momento no mercado. “Caso seja de interesse do cliente podemos equipar os veículos mais
antigos a custo de R$ 2,5 mil pela caixa e mais R$ 2 mil o ABS”, calcula o
executivo ao afirmar que o uso do
componente exige o ABS.

De janeiro a junho deste ano foram comercializados 4.433 unidades, representando 20% das
vendas totais de caminhões da
marca no período. Dentre os
destaques de vendas desponta
como o mais vendido no primeiro semestre de 2010, o Axor
3344 6x4 com 675 unidades registradas, um acréscimo de 47%
de vendas em relação a 2009,
quando vendeu apenas 458 unidades do modelo. Já o rodoviário Axor 2544 6x2, segundo mais
vendido, registrou 1.129 unidades ante 134 em igual período
de 2009. “Os caminhões Axor
conquistaram o reconhecimento
no mercado pela alta força, robustez, baixo consumo de combustível e menores custos operacionais”, comemora Gilson Mansur, diretor de vendas de veículos comerciais da Mercedes-Benz.
Toda a linha Axor oferece 16
modelos nas versões 4x2, 6x2,
6x4 disponíveis em três opções
de cabinas: estendida, leito teto
baixo e leito teto alto para aten-

Novo Axor
Premium 2544:
logotipo em
destaque

der as diversas aplicações de
transporte de cargas.
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transporte urbano de cargas

Remédio amargo
Prefeitura aumenta a área de restrição à circulação de caminhões pesados em São Paulo e estabelece
novos horários para os Veículos Urbanos de Carga (VUCs) trafegarem nas zonas centrais da cidade
Por Luciana Duarte

C

limitados na chamada Zona Máxima de
Restrição de Circulação (ZMRC). Para
piorar as coisas, aumentou a área de restrição a circulaçao dos caminhões pesados em importantes vias de tráfego, que
ligam a metrópole ao maior porto da
América Latina, o de Santos, na Baixada
Santista (ver quadro). A decisão foi um
duro golpe para o setor que, há meses,
Montagem sobre fotos: Marcelo Vigneron

ontrariando todos os pedidos
de empresários e entidades do
setor de transportes, a Prefeitura de São Paulo impôs novas regras
para os Veículos Urbanos de Carga
(VUCs) que rodam na capital paulista.
Fica suspenso o rodízio de placas par e
ímpar desses veículos, mas estes continuam obrigados a circular em horários

Zona Máxima de
Restrição de Circulação,
em São Paulo:
raio ampliado
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pleiteava a liberação total dos VUCs e
buscava evitar as restrições aos caminhões pesados na cidade de São Paulo.
“A promessa de liberar os VUCs do rodízio municipal após a abertura do Rodoanel Trecho Sul não foi cumprida”,
lamenta Manoel Souza Lima, presidente em exercício do Setcesp (Sindicato
das Empresas de Transportes de Carga
de São Paulo e Região). “Algumas seguradoras já encaminharam cartas proibindo os caminhões de circularem à
noite no Rodoanel por falta de segurança. E agora?”, indaga do outro lado o
presidente do Setcergs, José Carlos Silvano. A entidade representa mais de
300 empresas de transportes no Rio
Grande do Sul que, juntas, atendem
mais de 7,2 mil embarcadores de cargas
dentro e fora do Estado.

FALTA INFRAESTRUTURA - Pelas
novas regras, estabelecimentos localizados nas principais avenidas da capital terão de receber entregas em horários restritos. Na visão dos transportadores, o frete teria de dobrar em São
Paulo para que as empresas pudessem
absorver os custos como adicional noturno ou aquisição de novos veículos
de pequeno porte para abastecer a cidade. “Os transportadores não contabilizaram esse custo extra, quando fecharam contratos com os clientes”, argumenta Carlos Panzan, diretor da
Transportadora Americana. “Não
acredito que os empresários promovam uma nova onda de compra de

Divulgação

Manoel Souza Lima, do Setcesp: promessa
de liberação do rodízio não foi cumprida

veículos, até porque nem há frete para
isso”, acrescenta. “Sem contar que não
há infraestrutura e segurança nas ruas
para o comércio receber as mercadorias à noite”, lembra o empresário,
Agnaldo Piccili, presidente da Piccili
Transportes.
Apontado como alternativa ao
trânsito congestionado da capital paulista, o Trecho Sul do Rodoanel passa a
ser acesso alternativo para os VUCs e
obrigatório para os caminhões pesados, impedidos de circularem no centro expandido e em importantes vias
da capital, como a Marginal Pinheiros
e a Avenida dos Bandeirantes e Roberto Marinho. A medida é bastante criticada pelo setor, em razão das obras

inacabadas ao longo da nova via expressa que circunda a capital. Falta
concluir três alças de acesso, colocar
iluminação em vários trechos e implantar antenas de celulares e radares.
“Há trechos com tábuas sobre a lama,
sem sinalização e não há polícia rodoviária no local”, criticam os dirigentes
de entidades. “Essa alternativa não
funciona porque não há como abastecer os estabelecimentos em regiões
próximos às avenidas utilizando o Rodoanel. Por outro lado, é preciso passar por São Paulo para seguir em direção a outros Estados como Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul etc”,
lamenta por sua vez o presidente do
Setcepar, Fernando Nunes, que reúne
os transportadores paranaenses. Segundo ele, 90% das 284 associadas da
entidade utilizam a capital paulista como rota obrigatória.

ESTATÍSTICAS ANTIGAS - Em reuniões reservadas com a Secretaria de
Transportes de São Paulo (SMT), as entidades classistas mostraram as dificuldades e o impacto nos custos das
empresas de transportes do atendimento às leis de abastecimento noturno, horário dos VUCs e restrição aos

caminhões pesados. A SMT, porém, reconhece que o VUCs são alternativas
para o transporte de cargas na cidade,
mas não está em seus nos planos voltar atrás na decisão de desafogar o já
confuso trânsito da metrópole paulistana sem prejudicar o setor. “As análises e estudos elaborados pela SMT
apresentaram um aumento de 34% na
velocidade média dentro das ZMRC e
20% na redução dos congestionamentos na cidade após a adoção das restrições”, afirmou em nota a assessoria
do atual Secretário, Marcelo Cadinale
Branco. A proibição dos caminhões
nas principais vias da capital paulista, segundo a assessoria, deve aumentar em 20% a fluidez do trânsito na
capital paulista.
Questionada pela reportagem de
FROTA&Cia sobre as razões para aumentar as restrições aos veículos de
carga, a pronta resposta se limitou a
liberação total dos VUCs do rodízio
de placas.“As aplicações das medidas foram adotadas após a CET monitorar os seus efeitos por meio de
acompanhamentos sistemáticos do
desempenho viário nas áreas interna
e externa à restrição”, afirma lacônico
o comunicado.

TABELA DE PROIBIÇÕES
Confira a seguir os novos horários e áreas permitidas de circulação para o tráfego de
caminhões pesados e Veículos Urbanos de Cargas (VUCs)na cidade de São Paulo.

VUC´s
Horário

Área permitida para trânsito
5h às 10h
10h às 16h
16h às 21h

Podem circular fora da ZMRC na Marginal do Tietê obdecendo
o rodízio municipal de placas dos veículos.
Autorizados a circular na ZMRC, desde que o veículo esteja cadastrado
na Prefeitura.
Voltam a circular na Marginal Tietê e na ZMRC obedecendo ao rodízio
municipal de placas dos veículos

Caminhões pesados
21h às 5h

Permitido circular nas principais avenidas da capital paulista

5h às 21h

Impedidos de circularem pelas avenidas Marginal dos Pinheiros,
Bandeirantes e Jornalista Roberto Marinho

LEGENDA:
Novas restrições p/ caminhões
Atual ZMRC

FROTA&Cia - Julho 2010 -

25

recursos humanos

Treinamento à distância
Jamef aposta na implantação da ferramenta e-learning para treinar e capacitar 1,7 mil colaboradores
com procedimentos que visam aprimorar a qualidade dos serviços em 18 unidades da empresa

Colaboradores realizam
curso on-line utilizando
a estrutura da empresa

E

m 2007, no auge do bom econômico a Jamef Transporte tomou
uma decisão. Para dar conta do
crescimento presente e se preparar para
o futuro que enxergava não bastava
apenas dobrar de tamanho. Era preciso
também se preocupar com a capacitação dos atuais e novos colaboradores,
como forma de assegurar melhor atendimento ao cliente. Foi então, que decidiu apostar tudo na idéia de profissionalizar e qualificar os mais de 1,7 mil
colaboradores regularmente.
Para colocar em prática o seu plano
uma iniciativa pioneira envolveu todas
as unidades da jamef no País, que nos
últimos três anos saltou de 10 para 18 filiais. Há três meses os funcionários são
treinados e qualificados totalmente on
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line por meio da ferramenta e-learning.
Ela possibilita o ensino à distância,
através de um sistema hospedado no
servidor da transportadora disponível
na internet ou Intranet. “Em 90 dias
70% dos funcionários já foram treinados
ou capacitados”, calcula Paulo Santarlacci, diretor de Recursos Humanos &
Qualidade da Jamef, ao destacar que
80% das pessoas têm preferência em fazer o curso on line na empresa. “Além
de ser um investimento barato, em torno de R$34 reais a cada colaborador,
não é preciso se preocupar com o deslocamento para uma base central de treinamentos”, calcula o executivo que conta com o apoio da Affero, empresa com
experiência em gestão de pessoas e na
implantação da ferramenta e-learning.

Divulgação/Jamef

Por Luciana Duarte

REGRAS RÍGIDAS - Com investimentos em torno de R$ 60 mil reais a Jamef
conseguiu implantar o total de 10 módulos de treinamento, comprar 30 novos computadores e melhorar a infraestrutura em algumas filiais com espaços
reservados para uso dos motoristas que
não possuem estações em casa. As etapas de ensino abrangem temas como
simbologia de carga, área operacional,
coleta de mercadorias, perfil da carga,
como entregar a mercadoria, cuidados
na transferência da carga, negociação e
análise comercial, ciclo de transporte
de carga aérea, como proceder com os
clientes e tratativas de divergências em
relação a fretes no modal aéreo.
Por se tratar de um treinamento à
distância é exigido que cada colaborador conclua um módulo no prazo máximo de 30 dias. “Só é possível avançar na próxima etapa se o resultado
da anterior foi igual ou superior a
70%”, exemplifica Santarlacci. A ferramenta afere o índice de participação
diária e os indicadores de desempenho de cada colaborador, de acordo
com as metas estabelecidas no próprio
sistema pela empresa. “Os níveis de
coleta, transferência e entrega da carga
melhoraram. A meta é atingir a excelência em todos os quesitos”, diz sem
poder revelar detalhes. “A reciclagem
será constante, após o término dos 10
módulos outros virão para dar continuidade ao processo de qualificação”,
planeja o executivo.

PANORAMA

Revisão para cima

A gaúcha Transportadora
Gabardo decidiu terceirizar
suas redes de comunicação.
Com isso, o objetivo é conseguir a garantia de máxima
disponibilidade e qualidade
dos serviços de voz e dados
da Gabardo, de modo a suportar o crescimento da demanda de comunicação proporcionada por novos contratos de transporte.

O desempenho acumulado
até maio deve levar o grupo
Randon a rever suas projeções
para 2010. Em janeiro, a Randon anunciou previsão de receita líquida consolidada de
R$ 2,8 bilhões para esse ano,
com alta de 13,4% sobre o
ano passado. Contudo, até
maio o montante já chegou a
R$ 1,4 bilhão, o que em bases
anualizadas representa mais
de R$ 3,3 bilhões.

Escola Cummins
A Cummins formou no último mês sete alunos da 10ª
turma de motores. Realizado
no Centro de Capacitação da
Cummins Brasil, em Guarulhos (SP), o intensivo com duração de quatro meses tem
como objetivo ampliar o conhecimento técnico de profissionais e levar mão de obra
qualificada ao consumidor
corporativo.

Novo contrato
A Procter & Gamble contratou a companhia de logística
DHL Supply Chain para gerenciar as operações na planta de
Queimados e no Centro de
Distribuição (CD) de Itatiaia,
ambos localizados no Estado
do Rio de Janeiro. Com uma
área de, aproximadamente, 35
mil m2, o CD de Itatiaia conta
com 48 mil posições paletes. Já

Sucesso de público
Os modelos da marca da estrela de três pontas Actros 2546 LS
6x2 e 2646 LS 6x4 já estão fazendo o maior
sucesso nas vendas via consórcio. Lançado
em junho, o Plano Ultra Rodobens
teve todas as 200 cotas do primeiro grupo vendidas
em apenas 18
dias. E segundo a
Mercedes-Benz,
mais um grupo já
esta em formação,
tamanho o sucesso
alcançado.
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Vai e vem
Fotos: Divulgação

Redes sociais

Luís Afonso Pasquotto (foto) foi
promovido a vice-presidente corporativo da Cummins Inc, seguindo no
comando da Unidade de Negócios
de Motores, mas agora estendendo-o para a América Latina.

Carlos Pacheco é o novo gerente
de pós-venda da Volvo do Brasil. O executivo ficará em Curitiba, de onde cuidará de toda a área de pós-venda de caminhões e ônibus no Brasil e na América do Sul.
José Carlos Silvano, presidente do Sindicato das Empresas
de Transporte de Cargas e Logística no Estado do RS (SETCERGS), foi nomeado vice-presidente extraordinário para assuntos de responsabilidade social da NTC.

a unidade fabril de Queimados tem 11 mil m2 de área e 12
mil posições paletes.

Expansão venezuelana
No mês passado a Iveco
inaugurou a MC Camiones,
em Valencia, importante região econômica da Venezuela. Atualmente, já existem 14
concessionárias e 12 pontos
de serviços autorizados naquele país e a previsão é que
sejam inauguradas três novas
instalações até o final de
2010. Também foi inaugurada
uma nova revenda em Montevidéo, no Uruguai, por
meio do Grupo Sevel.

Recorde quebrado
A competição "Melhor Motorista de Caminhão do Bra-

No†ícias do mundo do transporte
atualizadas em tempo real

www.frotacia.com.br

sil" da sueca Scania quebrou o
seu recorde de inscrições. O
total de candidatos a disputar
o título este ano é de 28.505,
número 36% superior a ultima edição, realizada em 2008,
quando o evento somou 21
mil inscritos.

Honraria
A concessionária Tietê, na
capital paulista, acaba de ser
qualificada pela MAN Latin
America como concessionária
Premium no “Dealer Premium
Programa”. O programa de
Desenvolvimento da Rede autorizada leva em consideração
50 critérios que envolvem a
área de Vendas, Peças & Acessórios, Assistência Técnica, Finanças, Treinamento e Instalações da empresa.
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No Brasil tem branco,
negro, índio e moreno.
Tem loiro, ruivo, mameluco,
mulato e cafuzo.
Tem também nissei, sansei,
yonsei e tantas raças bonitas
que até nem sei.
E tem a Volvo que transporta
toda a nossa gente.

Volvo: faz parte
da sua vida.

www.volvo.com.br
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