


Le
o
 T

a
ilo

r 
M

a
d
e

I
m

a
g

e
n

s
 
m

e
r
a

m
e

n
t
e

 
i
l
u

s
t
r
a

t
i
v

a
s
,
 
c

o
m

 
a

l
g

u
n

s
 
i
t
e

n
s
 
o

p
c

i
o

n
a

i
s
.

Respeite a sinalização de trânsito.
MOVIDOS PELA PAIXÃO.

PELAA

ª

VEZZ

PELAA

ª

VEEZZ

PELAA

ª

VEZZ

OOObbbrrrriigggaaadddooo ppppooorrr eeessscccooolllhhhheeeerrrr aaaa  FFFFiiiiaaattt eeeemmmm  ttttooooddddoooossss  eeeesssssseeeeessss aaannnoooss.

FUFURGRGR ÃOÃOÃ  L LLEVEVEVEEE

DODOD  A AANONOO

VAVAVAVAN N N DODODODO A AA ANONONONO

FUFUF RGRGGÃOÃO D DDO OO ANANA OOO

A linha com maior flexibilidade e diversidade para 

a sua empresa é também a grande vencedora 

do prêmio Lótus, concedido, todos os anos, aos carros 

mais vendidos do país em suas categorias.
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EDITORIAL

Em fevereiro de 1994, a Editora Frota publicou como
matéria de capa na extinta revista Brasil Transportes,
que antecedeu o título FROTA&Cia, o resultado de

uma pesquisa inédita que apontava os 10 caminhões mais
vendidos no país, eleito pelos compradores. 

Verdadeira novidade na época, o trabalho fora enco-
mendado pela Redação para a consultora Edna Teixeira,
eco no mis ta com passagens pelo antigo Geipot e o Ministé-
rio dos Transportes. Depois de analisar com extremo cuida-
do os dados brutos de vendas no atacado, fornecidos pelos
próprios fabrican tes de veículos para a Anfavea, Edna apre-
sentou seu relatório. Um estudo que apontava o Scania T
113H como o “Caminhão do Ano”, eleito pelo mercado. 

A notícia, é claro, pegou de surpresa a própria Scania, que não imaginava que um ca-
minhão pesado, especialmente o seu, pudesse superar em vendas o imbatível Ford F-
4000, dono do título até então. A desconfiança só se desfez depois da empresa tomar
conhecimento da metodologia que regia a premiação. E constatar a sua absoluta isenção
e seriedade.

Além de servir de tema de reportagem, o esforço jornalístico rendeu outros frutos, que
resistem até os dias atuais. O primeiro é o Prêmio Lótus, a mais consagrada e prestigiada
premiação da indústria brasileira de veículos comerciais que, este ano, completa sua 19ª
edição. Sem contar o Ranking 2011/2012, o mesmo que serve de base para esta edição
especial do Panorama FROTA&Cia - Mercado de Veículos Comerciais.

Curiosamente, dezoito anos depois, a história se repete com novos e antigos perso-
nagens. Porém, conservando o mesmo espírito de inovação e pioneirismo que marcou a
pesquisa original. Um novo estudo encomendado pela Editora Frota, com o apoio da Fe-
nabrave, passa a substituir o anterior. Dessa vez, calcado em uma nova base de dados –
os licenciamentos de veículos junto ao Renavam – e uma nova metodologia de apuração.
E, o que é mais importante, sob a coordenação da mesma profissional que revelou o T
113H, a economista Edna Teixeira.

O resultado de todo esse esforço o leitor poderá conferir nas 92 páginas dessa edição
histórica. Enriquecido com dezenas de depoimentos dos principais executivos da indústria de
veículos comerciais, entrevistados pela Equipe de FROTA&Cia. A todos que colaboraram
com esse trabalho deixo registrado os meus agradecimentos. E os votos de uma boa leitura.

José Augusto Ferraz
Diretor de Redação
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Com a venda de 25.213 caminhões na América do Sul em 2011, a marca Volvo
deteve 22% do mercado na região, o mesmo índice alcançado na América do

Norte durante o período. No Brasil, atingiu seu recorde histórico, alcançando
11,06% de participação de mercado. Para Roger Alm, presidente de vendas e

marketing de caminhões do Grupo Volvo na América Latina, a economia aquecida
em diferentes setores foi um dos fatores decisivos para que a empresa alcançasse

seus melhores resultados desde 1979, quando começou a fabricar
veículos no País. Ainda em 2011 a

montadora comercializou 3.652 ônibus
na América Latina, 153% a mais que

as 1.441 unidades registradas em
2010 – outro recorde da Volvo

Bus Latin América, que
amealhou mais seis pontos

percentuais em seu market share
no Brasil, em seu segmento de

atuação, atingindo 23%, ante os
17% do ano anterior.

As fabricantes de camionetas, fur -gões de carga e passageiros estãoregistrando um crescimento deconsultas e pedidos dos governos eórgãos públicos desde fevereiro.Seriam as eleições 2012 e seucurioso efeito de ampliação erenovação de frotas? Pode apostar.

Efeito eleições

■ Segmento de potencial

O segmento de camionetas de
carga na versão chassi-cabine
até 3,5 toneladas de carga é
dos que mais crescem, diz
Juliano Machado, gerente de
Marketing do Produto da Re -
nault. “Apostamos que ele tra -
rá muitas oportunidades para
nós, pois temos menos con -
correntes”, afirma, des con si -
de  rando os dois maiores ven -
dedores do nicho (Hyundai HR
e Kia Bongo), e assumindo
como concorrentes apenas I -
ve co Daily, Ford Transit e Mer -
cedes-Benz Sprinter.

D
iv

ul
ga

çã
o

Ano de recordes

Em março, o Centro de Desenvo lvi -
mento Tecnológico (CDT) da planta de
São  Bernardo do Campo, da Merce des-
Benz, completou duas décadas de
funcionamento. Trata-se do maior pólo
da marca para veículos comerciais fora
da Alemanha e o centro mundial de
com petência da Daimler pa ra desen -
volvimento e produção de chassis de
ônibus. “O CDT brasileiro está no

mesmo nível das unidades similares da
Daimler na Alemanha, Estados Uni dos e
Japão”, revela Walter Sladek, dire tor de
Desenvolvimento Caminhões e Agre -
gados da Mercedes-Benz do Brasil.
Inaugurado em 1991, o CDT possui
18.000 metros quadrados de área cons -
truída, num terreno de 40.000 metros
quadrados, 11 bancos de provas, além
de cinco tanques com capacidade de 15
mil litros cada um, de combustível
apenas para testes. Só em 2011, foram
consu midos 908 mil litros de com -
bustível. Nu ma comparação, seria o
mesmo que um Axor de 45 toneladas
ter rodado 2,5 mi lhões de km. A equipe
conta com cerca de 650 profissionais.
Para concluir todos os testes da linha
Euro V, o CDT levou três anos.

Mercedes-Benz comemora 20 anos do CDT
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O Centro de Desenvolvimento de produtos da Iveco, em
Sete lagoas (MG), terá até o final de 2012 mais 1 mil m2 de
área e, até 2013, nova pista de testes com  1,7 quilômetros
de rampas com graduação variada. O desenvolvimento de
um caminhão para rodar em terras brasileiras é exigente:
“Para o Stralis AS rodamos 2,5 milhões de quilômetros em
mais de 500 mil horas”, detalha o novo Diretor de
Engenharia da montadora, Marco Liccar do, no campo de
provas. O executivo diz que todo o processo de
desenvolvimento do veículo leva entre 18 e 24 meses. Entre
as mudanças necessárias nos veículos da linha Euro V –
como a sus pensão de cabine, catalisador e sistema de freios,

entre outros – alguns compo nentes
desenvolvidos no Brasil vão para os
caminhões europeus da marca,
como é o caso do sistema de
chicote de freio do Stralis. 

Nova pista de testes

A Volare informa que ofereceu ao mercado um estoque
de 760 miniônibus Euro III e que ele foi totalmente
esgotado ainda no final de 2011. “Fomos os primeiros no
segmento a oferecer a linha Euro V. Já produzimos 550
veículos e vendemos e entregamos as 100 primeiras
unidades”, afirma o diretor Milton Susin. O executivo
ainda avisa que o tão esperado Finame Verde deve sair do
papel. “Pelo que ouvimos dos interlocutores da indústria
com o governo federal, ele está sim nos planos do
Ministério da Fazenda”, anima-se.

Estoque zerado

Era química mecatrônica
Ao tentar explicar as grandes mudanças promovidas pela
indústria nos novos motores da lei Proconve P7, Gilberto
Leal, gerente de Desenvolvimento de Produto da Mercedes-
Benz, afirma que os propulsores dos caminhões foram
transformados numa verdadeira indústria química. “Depois
das eras mecânica (1955 a 2000) e eletrônica (2000 a 2011),
chegou a vez da química mecatrônica”, afirma.

Fábrica 
da Sinotruk
Joel Anderson, diretor geral da
Sinotruk, ga rantiu que no mês de abril
anunciará o local onde será erguida a
fábrica brasileira da montadora.
Expectativas à parte, ape nas se sabe
que será na região Sul do País.

Tristeza e alegria permeiam o coti -
diano da Ford Caminhões. A
montadora anunciou na
Fenatran o fim da produ -
ção da linha F – um ícone
da marca, que inclui os
modelos F-250, F-350 e F-
4.000, deixando uma lacuna
no mercado. Mas já começou o
ano com novidades, como o lançamento do Ford Cargo
816, com motorização P7, em substituição ao modelo 815,
que foi o terceiro caminhão mais vendido em 2011 na
categoria de Leves. A nova versão vem com motor Cummins
Euro V ISBe 4.5, de 160 cavalos, e ficou entre 5% a 7% mais
econômico em comparação com o modelo anterior,
segundo a montadora.

Chegadas e partidas
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VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS



Cinto de segurança salva vidas.

Em 2011 a Volvo foi líder de vendas de caminhões

pesados e, pelo terceiro ano consecutivo, o modelo FH 440

foi o pesado mais vendido no Brasil.

Fazemos questão de dividir essa conquista com nossa

equipe, nossa rede de concessionários e, principalmente, 

com nossos clientes.

Acesse volvo.com.br/lider ou fotografe o código abaixo 

com o leitor de QR Code do seu celular e veja mais 

detalhes dessa conquista.

UM CAMINHÃO QUE JÁ NASCEU 
COM A FAIXA NO PEITO TINHA 
MESMO QUE SER CAMPEÃO
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A Mercedes-Benz revelou que fez testes para a linha Euro V
no Chile, perto do deserto do Atacama. Entre as provas
severas, estavam desafios enfrentados numa altitude de 4,8
mil metros com os chassis O 500 RS e Axor 2044. 

Nas alturas do deserto

Reunindo empresas de logística, transporte de cargas e
comércio exterior,  a Intermodal South América 2012 tem
lugar garantido no Transamérica Expo Center, em São Paulo,
entre os dias 09 e 12 de abril. O evento contará com 550
empresas expositoras de todos os segmentos, de 22 países
diferentes. Durante o evento, a UMB Brasil, organizadora da
feira, promoverá um ciclo de debates sobre a logística do
transporte entre os variados modais de transporte de cargas. 

Intermodal 2012
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Expansão da rede

■ A International Caminhões está

negociando com a MWM, ambas do

Grupo Navistar, para aproveitar sua

rede e oferecer os serviços de vendas, manutenção e

peças de seus veículos. A International possui 14 pon -

tos próprios. Chegará a 25 até o final de 2012 e

ampliaria para 45 pontos em 2013, com os primeiros

passos da parceria.

Nova fábrica International

■ Marcelo Maceira, diretor comercial da In ter -
national Caminhões, afirma que a nova planta da
empresa no Brasil está sendo dis putada por três
estados. Ele não revela quem está em vantagem,
mas diz que a chance da fábrica ser construída
está entre São Paulo, Minas Gerais e algum dos
estados da região Sul. O anúncio sai rá até o final
do primeiro semestre.

Temor no ar
Diversas montadoras prevêem novas férias coletivas a partir
de abril. Isso porque, segundo dados da Anfavea, a pro -
dução de caminhões recuou 28,8% em fevereiro, na
comparação com o mesmo mês em 2011. A Mercedes-Benz
já anunciou férias coletivas de 2 a 11 de abril. A Scania e a
Ford anunciaram redução na produção. Ca so este cenário
não mude, toda a cadeia produtiva poderá ser afetada,
como as fábricas de componentes que produzem peças para
a indústria automobilística.

Importação comprometida
A frase é de um concorrente da Ford no segmento da
Transit, que preferiu não ter seu nome
revelado. “A Ford está enfrentando
pro blemas por não produzir a Transit
no país. Dificilmente ela vai vender o
mesmo volume de 2011 (cerca de 4 mil
unidades)”, disse.

Veículo completo
Roberto Leoncini, diretor-geral da Scania, revela que,
provavelmente, a partir de agosto, a marca sueca pas sará a
entregar seus produtos semipesados com pletos. Para isso,
está fechando uma parceria com três implementadoras, que
ele ainda não revela. “Temos que entender melhor o
segmento de semipesados e o que o cliente deseja. Já
entregamos o veículo completo nos pesados para mineração
e vamos trazer esta ex pe riên cia para o nosso novo nicho de
atuação”, diz.



O lubrifi cante Mobil Delvac MX é um produto premium, que prolonga a vida útil dos motores
a diesel. E agora, com a Troca Inteligente, gera mais economia e sustentabilidade para o seu
negócio, pois elimina o descarte de embalagens, melhora o controle de estoque, otimiza sua
área de armazenagem e evita contaminação no manuseio. A Troca Inteligente é muito prática,
segura e está disponível em tanques de 400 e 1.000 litros, com fi ltro e visor transparente, lacres 
de segurança, Selo de Qualidade Mobil e manutenção permanente do equipamento, garantindo
qualidade total dos lubrifi cantes. É mais vantagem para o seu negócio e para o meio ambiente.
Procure o distribuidor Mobil da sua região em nosso site.

S E M  A  R O U P A

F I C A  M A I S 

I N T E R E S S A N T E .

A QUALIDADE QUE VOCÊ JÁ CONHECE
NA QUANTIDADE QUE VOCÊ PRECISA.
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Com o PIB de 2,7% em 2011, a economia nacional não ajudou, mas também 
não atrapalhou a indústria de caminhões no país. O segmento acusou expansão 

de 10% nos licenciamentos e projeta volume total pouco menor em 2012

Por Sônia Crespo
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comerciais de cargas

Um enxuto índice de 2,7% re-
sumiu o PIB de 2011 – logo
apelidado de “pibinho” por

eloqüentes economistas do país. O tí-
mido indicador explica a sombra de
“quase” resultados no país ao longo
do ano passado. Como um jogador de
futebol que está prestes a fazer um gol
e é puxado pela camisa pelo adversá-
rio, a indústria tentou, mas apenas
“quase” conseguiu. No seu rastro, o
segmento de caminhões “quase” re-
gistrou uma explosão de vendas, com
o alarde da antecipação de compras
de veículos da linha P5 – que no fim
das contas não vingou. 

Mas se não houve explosão comer-
cial, os resultados do setor também
não decepcionaram. Segundo o levan-
tamento que serve de base para essa
super edição do Panorama 2011/2012
de FROTA&Cia, fruto de uma parceria
entre a Editora Frota e a Fenabrave, os
licenciamentos  de caminhões acima
de 3,5 toneladas conseguiram superar
em 10,16% os resultados de 2010. O
percentual reflete a comparação das
172.470 unidades licenciadas no ano
passado, frente aos 156.562 veículos
do período anterior. Aparentemente,
esse panorama satisfatório ficou ali,
em 2011. Para este ano, as previsões
iniciais dos dirigentes das montadoras
são mais pessimistas: por fatores eco-
nômicos ou pelo momento de transi-

ção tecnológica do Euro
III para o Euro V, os resul-
tados comerciais poderão
encolher até 10%. A queda
gradativa nas vendas já
nos dois primeiros meses
de 2012, segundo dados
da Fenabrave, reforça es-
sas perspectivas. 

LOCOMOTIVAS – Entre
os cinco segmentos avalia-
dos na análise de resulta-
dos de 2011, a categoria de
semipesados sobrepujou
todo o conjunto e despon-
tou com 60.130 unidades
licenciadas, 16,66% a mais
que as 51.542 unidades re-
gistradas em 2010. Ao to-
do são 69 modelos de seis
montadoras disputando
acirradamente o segmento
de distribuição mercado-
rias. Um setor que cresce e
se beneficia pelas conseqüentes melho-
rias dos caminhões, adequadas cada
vez mais às necessidades impostas pe-
lo mercado varejista. Não sem motivo,
a participação dos caminhões semipe-
sados no mercado brasileiro aumentou
1,94 ponto percentual em 2011, de
32,92% para 34,86%.

Não menos importante, o segmen-
to de caminhões pesados também evo-

luiu no ano passado, porém timida-
mente, com os licenciamentos regis-
trando crescimento de 2,96% no perío-
do. Pelos altos custos desses ativos, in-
cidiu mais fortemente a decisão dos
empresários de comprar – ou não – ca-
minhões com motor P5, para poderem
avaliar melhor o desempenho e as
condições de abastecimento da nova
linha, que está sendo produzida desde

CRESCIMENTO CHINÊSCRESCIMENTO CHINÊS
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Roberto Cortes, presidente 
da MAN Latin América: marca
amealhou o primeiro lugar no
ranking de licenciamentos 
de caminhões em 2011



da capacidade produtiva e o inicio da
produção da nova planta de Juiz de Fo-
ra, a Mercedes-Benz está preparada pa-
ra atender às demandas, com vistas a
aumentar sua presença no mercado de
caminhões. Para 2012, o vice-presiden-
te de vendas estima uma queda de cer-
ca de 10% no segmento de caminhões e
20% em ônibus. 

DOIS MOMENTOS –
Oswal do Jardim, diretor de
ope rações de caminhões
da Ford América do Sul -

terceira colocada no ranking
- avalia que comercialmente
a montadora viveu dois mo-

mentos em 2011: antes e
depois do lançamento

da nova linha Cargo.
“O segundo semestre
para nós foi bastante
positivo, depois que o

novo Cargo se conso-
lidou no mercado.
Sinceramente, esta-
mos muito satisfeitos

teremos condições de liderar esse
mercado”, antecipa.

RECUPERAÇÃO – Na Mercedes-
Benz, segunda colocada no ranking de
caminhões, 2011 apresentou um resul-
tado satisfatório em termos de volume,
segundo Joachim Maier, vice-presiden-
te de vendas da empresa. Contudo,
apesar da evolução de 4,36% nos li-
cenciamentos da marca, a mon-
tadora se ressentiu com a
queda de participação em
importantes nichos de mer-
cado. “Tivemos falta de ca-
pacidade de produção na
planta de São Bernardo do
Campo”, reconhece o execu-
tivo. “A questão, porém,
está resolvida com o
forte programa de
investimentos de
R$ 1,5 bilhão para
o período 2010/
2013”, esclarece.
Segundo Maier,
com o aumento

o início de 2012. O singelo desempe-
nho da categoria explica a perda de
share, de exatos 2,08 pontos percen-
tuais no mercado total de caminhões. 

MARCA HISTÓRICA – Para Rober-
to Cortes, presidente e CEO da MAN
Latin America,  montadora que pelo
terceiro ano seguido liderou o merca-
do brasileiro de caminhões acima de
3,5t de PBT, o ano passado foi o me-
lhor da história, em linha com a ex-
pectativa da empresa. “Aumentamos
nossa capacidade de produção e abas-
tecemos o mercado para o que ele
queria”, justifica o executivo. Para es-
te ano, ele pontua a preocupação de
como o mercado irá se adaptar ao pa-
drão P7, à qualidade e à oferta de die-
sel e ao fornecimento e abastecimento
do ARLA 32. Seja como for, será um
ano magro, acredita, se comparado ao
exercício anterior. “Projetamos uma
queda de 10% nas vendas”, arrisca.
“Se empatarmos com o resultado do
ano passado, já será muito bom”,
pondera. Para isso, a montadora já sa-
be onde jogará suas fichas: “Quere-
mos crescer no segmento extrapesado
com a linha MAN, que é muito res-
peitada em todo o mundo. Conhece-
mos bem o mercado brasileiro e acre-
ditamos que no período de 3 a 5 anos

Depois de conquistar a liderança no segmento de pesados, pela terceira

vez na história e registrar uma expansão de 24,66% nos licenciamentos de

veículos da marca em 2011, a Volvo não tem do que reclamar. “Tivemos um

excelente ano”, confirma seu presidente, Roger Alm (foto). Na visão do exe-

cutivo, a economia aquecida em diferentes setores, os investimentos em in-

fraestrutura e o bom desempenho da agricultura fo-

ram decisivos para a empresa. Roger também credita

o sucesso no ano à qualidade dos produtos, a dedi-

cação da rede e uma equipe motivada em oferecer

soluções de transportes para os clientes. Sem mani-

festar temor diante da entrada de novos

players, o presidente aposta em um mer-

cado pouco inferior ao de 2011. “Mas

que, provavelmente, tem tudo para ser

o segundo melhor da história”, observa.

Ano excelente
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Joachim Maier: preparado para enfrentar
as demandas, depois da perda de share

Oswaldo Jardim, diretor de Operações
da Ford: ano de consolidação 
do Novo Cargo  no mercado
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comerciais de cargas

com o resultado do ano. Sabíamos das
dificuldades que teríamos por conta
do lançamento de uma linha de cami-
nhões tão complexa, com 11 modelos
diferentes”, analisa. Quanto às previ-
sões futuras, se mostra taxativo: “É
cedo para fazer projeções anuais. Em
janeiro deste ano tivemos uma econo-
mia bastante enxuta. Eu gostaria que
o mercado estivesse um pouco mais
aquecido. Focaremos nos segmentos
de 8 toneladas, no 6x2 (24 toneladas) e
no cavalo mecânico. São três segmen-
tos onde não poderemos dormir nem
um minuto sequer”, afirma.

VELOCIDADE MÁXIMA – Mesmo
otimismo compartilha o presidente da
Iveco, Marco Mazzu, depois de sua
empresa acusar uma evolução de
20,90% nos licenciamentos da marca,
no segmento acima de 3,5t, o dobro da
média do mercado. “Se contarmos os
chamados comerciais leves, entre 2,8 e
3,5t de PBT, nossas vendas tiveram ex-
pansão ainda maior, de 24%, quase
três vezes os 9% de aumento do se-
tor”, calcula. Não sem motivo, Mazzu
vê com otimismo o futuro da indús-
tria de caminhões: “Nos dois primei-
ros meses de 2012 as vendas recuaram
um pouco e, talvez, o ano feche com
um volume total abaixo do de 2011.
Mas, é sempre bom lembrar, que o ex-

celente 2011 foi
um ano de re-
corde histórico
e que 2012 po-
derá ser um ano
importante em
termos de volu-
mes”, projeta.

NA ROTA –
Única montadora que registrou queda
no volume de emplacamentos em 2011
e quase preciosos 5 pontos percentuais
de participação no mercado de pesa-
dos, a Scania atribui o resultado à guer-
ra de preços entre os fabricantes. Pa ra
Roberto Le on cini, diretor-geral da Sca-
nia do Brasil, a montadora não desviou
de sua rota estratégica de vendas em
2011. “Foi um mercado geral bem con-
sistente. O que não esperávamos era
uma reação tão intensa dos concorren-
tes, com excesso de ofertas que aumen-
taram o tamanho desse mercado”, jus-
tifica. Segundo o executivo, a Scania
tem um posicionamento definido em
relação a preço. “Perdemos vendas e
participação, mas isso não nos preocu-
pa”, ressalta o dirigente, confiante em
2012.

ARRANCADA – Com pouco mais de
dois anos de atuação no país, a Sino-
truk já mostrou a que veio. Os 879 ca-
minhões licenciados da marca, em
2011, garantiram uma participação de
0,51% no mercado brasileiro, posicio-
nando a empresa em sétimo lugar no
ranking. “Podemos atribuir nosso
crescimento à expansão rápida da rede
de concessionárias e à divulgação da
marca, tanto nas casas Sinotruk como
na participação em eventos importan-
tes do setor”, relata Joel Anderson, di-
retor geral da montadora no Brasil.
São grandes as expectativas da marca
para 2012, quando lançará oficialmen-
te a família de caminhões  Euro 5 A7
(apresentada na Fenatran).  

INOVAÇÕES – Na Agrale,
oitava colocada do ran-
king, o bom desempenho
em 2011 ampliou seu fatu-
ramento em 17% e se con-
centrou no lançamento  da
nova linha 2012 de veícu-
los, que remodelou os ca-
minhões da marca. “A no-
va cabine representa uma

mudança significativa nos processos de
produção da empresa, com ganhos de
produtividade e eficiência”, sintetiza
Hugo Zattera, diretor presidente da
Agrale. “Para 2012, acreditamos em
uma leve queda em termos de volume
de vendas no mercado interno, da or-
dem de 5%. Isso em razão da introdu-
ção da norma Proconve P7, que repre-
senta aumentos de preços entre 10% e
15% Esperamos, que na segunda meta-
de do ano se recuperem”, prevê.

EXPANSÃO – Marcelo Maceira, dire-
tor comercial da International Cami-
nhões, definiu 2011 como “um ano fan-
tástico, de muita demanda”. “Começa-
mos a vender nossas unidades no final
de 2010 e o ano passado serviu para
conhecermos melhor o mercado”, rela-
ta o executivo. Para este ano, a marca
planeja a ampliação da rede de reven-
das e uma exposição maior do pro-
duto no mercado. “O começo
do ano foi de um mercado
calmo e que está se ajustan-
do. Mas o Brasil ainda vai re-
ceber muitos investi-
mentos e isso signifi-
ca demanda por ca-
minhões. Estamos
otimistas”, finali-
za o dirigente.
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Marcelo Maceira, 
diretor da 
International: “2011
foi um ano fantástico, 
de muita demanda”

Roberto Leoncini, diretor
geral da Scania: “Não
fazemos guerra de preços”

Marco Mazzu,
presidente 

da Iveco: 2012
poderá

surpreender
em termos de

volumes
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utilitários de carga

Fiorino, da Fiat:
primeiro da

categoria
Furgões Leves

cançaram um volume de 35.684 unida-
des emplacadas no ano, contra 30.487
do anterior. Na sequência vêm os fur-
gões leves que apontaram um mon-
tante de 30.814 veículos no Renavam,
acréscimo de 15,1% sobre os 26.752 re-
gistrados no ano retrasado.  

Especialistas das fábricas e das dis-
tribuidoras de utilitários, ouvidos por
FROTA&Cia para compor esse Panora-
ma, apontam alguns fatores decisivos
para justificar a expansão. Entre eles, o
crescimento do mercado de distribui-
ção urbana e migração da frota de ca-
minhões dos transportadores para veí-
culos leves, em resposta às restrições de

circulação. Juntamente com o desenvol-
vimento do e-commerce e a oferta de
produtos de baixo valor agregado. 

DOMÍNIO ABSOLUTO - Pelo 17º
ano consecutivo, a Fiat provou sua so-
berania e tranquila liderança na cate-
goria de furgões leves, graças aos
69,88% de participação nesse mercado.
A marca pulou de 19.965 veículos li-
cenciados para 21.532, no comparativo
do biênio 2010/2011, evidenciando
um crescimento de 7,8%. Mas, teve de
amargar perda de 4,75% pontos per-
centuais de  share, no mesmo período.

“Essa perda é consequência da polí-
tica de preço agressivamente inferior ao
praticado, adotada por alguns concor-
rentes, sobretudo no primeiro semestre
do ano”, explica Antonio Rodrigues,
diretor de Comerciais Leves da Fiat.

O fato não impediu o Fiat Fiorino
de levar mais um troféu do Prêmio Ló-
tus para Betim, como “Furgão Leve do

Por causa de inúmeros fatores, cresce a procura por veículos 
pequenos, para uso na distribuição urbana. As camionetas de 
carga lideram esse mercado, seguida pelos furgões leves e grandes 

Por Carlos Eduardo Biagini

Pequenos em alta
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Opujante mercado de utilitá-
rios de carga mostrou mais
uma vez sua força em 2011,

ao mostrar um desempenho 16,82%
superior em relação ao ano anterior,
com base nos licenciamentos desses
veículos junto ao Renavam. O cadastro
contabilizou 75.284 unidades no perío-
do, contra as 64.444 dos doze meses do
exercício anterior. Das três categorias
que compõem o segmento, os furgões
acusaram maior expansão, 21,94%,
com um total de 8.786 unidades ante
7.205 de 2010. Em seguida aparecem
as camionetas de carga que responde-
ram por 47,4% dos licenciamentos e al-
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Ducato
Cargo, da Fiat,

ganhou na
categoria

Furgões de Carga

ante 2.301 do ano retrasado, alta de
32,6%. “Não queremos apenas volumes
e, sim, um crescimento sustentável. A
meta é chegar aos 10 pontos de share
neste ano”, projeta Juliano Machado,
gerente de Marketing do Produto.

Na terceira posição da categoria

Ano”. O modelo emplacou 17.594 uni-
dades no ano passado, seguido do Do-
blò, também da Fiat, que totalizou
3.906 emplacamentos. 

O segundo lugar no ranking geral
foi da Renault, onde o Kangoo Express
cravou  3.053 unidades no Renavam,

A mudança da base de dados para o Renavam permitiu evidenciar um

importante nicho de mercado, no segmento de utilitários: as ambulâncias,

alvo de disputa acirrada em licitações públicas. O acumulado de janeiro a

dezembro de 2011 registrou o emplacamento de 3.215 unidades desses

veículos contra 3.558 de 2010. A Fiat liderou o segmento em 2011, com

1.618 veículos licenciados. Mas, coube ao Renault Master se mostrar como

modelo preferido, com 874 unidades. 

“Fizemos uma grande venda ao governo, que foi parte emplacada em

2010 e outra em 2011, por isso houve

tamanha queda”, justifica Antonio Ro-

drigues, da Fiat. Para a Renault, os mo-

tivos da preferência são outros. “Em

2010, privilegiamos o desenvolvimento

de veículos transformados e colhemos

os frutos já no ano seguinte”, revela Ju-

liano Machado.

Um nicho disputado

dos furgões leves aparece a Chana, da
Changan, com robustos 222,9% de ex-
pansão, materializados em um volu-
me que subiu de 868 a 2.803 unidades,
garantindo 9,1% de market share.
“Ofertamos os chamados ‘Mini
Trucks’, todos equipados com ar-con-
dicionado e alguns com capacidade de
até 1 tonelada. Sem dúvida, é uma ne-
cessidade reprimida que está sendo
atendida por estes produtos”, revela
Abdul Ibraimo, presidente da Tricos
Districar, a importadora da marca chi-
nesa. Para ele, a chegada das gamas
Mini Star Utility e Family alavancou
de vez as vendas.

MAIS UM PÓDIO - Já na categoria
dos furgões com capacidade superior a
1t, a Fiat também não se fez de rogada.
A fabricante liderou o setor com 4.941
unidades emplacadas, uma senhora
folga com relação ao segundo coloca-
do, a Ford que vendeu 1.556 unidades
da Transit. O resultado da líder provo-
cou um acréscimo de 36,6% no compa-
rativo com as 3.617 unidades de 2010 e
embalou o market share a se elevar em
6 pontos, chegando a 56,2%. “O Duca-
to Cargo cresceu acima do mercado
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go K 2500, da Kia Motors totalizou
10.029. Uma diferença de exatos 302
veículos. É um impacto para o nicho.
Para se ter uma ideia, há três anos, a
diferença foi quase o triplo. “Nosso su-
cesso foi o crescimento da rede e de
manter uma política efetiva de reposi-
ção de peças e preço competitivo”,
afirma José Luiz Gandini, presidente
da Kia Motors. 

O HR registrou uma pesada retra-
ção de 30,4% no seu montante de 2010
e levou um tombo de 19,7% na partici-
pação, caindo para 28,9%. O Bongo fe-
chou o ano com 28,8%. A Hyundai jus-
tifica a queda ao dizer que o Grupo
CAOA (seu representante) programa-
va vender uma média de 10 mil HR.
Essa programação foi definida em fun-
ção da adequação da linha de monta-
gem em Anápolis (GO), para receber o
novo caminhão leve HD78. 

Sem se importar com a briga na pon-
ta da tabela, a Hafei, do Grupo CN Au-
to, ficou em terceiro no ranking do setor,
porém, acumulou o maior crescimento
com 336% (venda de 1.313 para 5.725) e
subida no share para 16%. “Aproveita-
mos uma lacuna neste mercado, com
um preço bem posicionado. Estamos
vendendo bastante aos pequenos e mi-
cro empresários, que pela estabilidade
da economia abriram seu negócio”, diz
Ricardo Strunz, diretor geral.  

A Iveco conseguiu a quarta posi-
ção numa categoria disputada por on-
ze fortes concorrentes graças ao cres-
cimento de 69,9% nas vendas da Dai-
ly 35S14 Chassi Cabine. “É um seg-
mento que vem crescendo desde
2009, em função das restrições de cir-
culação de caminhões”, explica o di-
retor Alcides Cavalcanti. 

Já a Ford Transit Chassi Cabine
vendeu 195,8% a mais do que em 2010
(de 333 unidades para 985). “Aqui é
onde se concentra nosso maior cresci-
mento comercial da Transit”, revela
Oswaldo Jardim.

por um esforço das equipes da fábrica,
de vendas e da rede, para focarmos ca-
da vez mais nos veículos de carga.
Uma filosofia que está se espalhando
por todo o segmento de utilitários”, diz
o diretor Antonio Rodrigues. 

A Ford também apareceu bonita na
foto, com a Transit Furgão, ao mostrar
um volume 84,8% superior aos 842 vei-
culos emplacados em 2010. Foi a marca
que mais cresceu no período, num sal-
to no share de 11,6% para 17,7%. Os-
waldo Jardim, diretor Operacional da
Ford, diz que “isto é apenas o começo”. 

A Mercedes-Benz figurou no tercei-
ro lugar após emplacar 896 Sprinter na
versão furgão, uma queda de 2,1% an-
te 2010, quando registrou 916 veículos.
Por conseguinte, o market share caiu
de 12,7% para 10,2%. A explicação está
na falta de produtos vindos da fábrica
da Argentina. “Em maio do ano passa-
do, o governo local adotou uma políti-
ca mais restritiva, para equilibrar ba-
lança comercial. Tivemos volumes me-
nores, que inviabilizaram o atendi-

utilitários de carga

mento de pedidos. Um problema que
quando for superado, nos dará a con-
dição de ganhar mercado”, revela
Adriana Taqueti, gerente de vendas e
marketing da linha Sprinter.

Ocupando a sexta posição nesse
mercado, a Iveco computou a maior
perda de volume. Caiu de 552 unida-
des em 2010 para 242, recuo de 56,1%.
O encolhimento de share chegou a
4,9%. “Tivemos uma retração porque a
base de vendas de 2010 foi muito gran-
de, em função das licitações de furgões
odontológicos. Ao mesmo tempo, a
tendência de mercado se concentrou
em modelos da concorrência que tem
maior capacidade volumétrica. Para
2012, adotaremos novas estratégias pa-
ra alçar novamente as vendas”, explica
Alcides Cavalcanti, diretor Comercial. 

ÁGUA NO PESCOÇO - No segmen-
to de camionetas de carga (chassis ca-
bine com capacidade até 3,5t de carga),
a inconteste e histórica liderança do
Hyundai HR nunca esteve tão amea-
çada quanto em 2011. Enquanto o mo-

delo licenciou 10.331
unidades no ano

passado, o Bon-

Hyundai HR: campão de
vendas na categoria

Camionetas de Carga





Por Sônia Crespo

caminhões semileves

Desde a criação da categoria
dos caminhões semileves, em
2002, a Ford reinou quase ab-

soluta nesse mercado, na cola de seu
único competidor no segmento, o F-
350. Agora, forçada pela nova lei de
emissões, esse campeão de vendas sai
de cena com todas as honras. Não sem
antes garantir para Ford dois últimos
troféus do Prêmio Lótus na categoria.
O mérito é consequência dos 3.669 veí-
culos licenciados em 2011, que garanti-
ram um crescimento de 20,45% sobre o

ano anterior e uma expansão de 4,08%
na participação de mercado - a maior
entre os concorrentes. 

Sem substituto à vista, Oswaldo
Jardim, diretor de Operações de Cami-
nhões da montadora, diz que a retira-
da da série F do mercado criará novas
oportunidades para o Cargo. “Vamos
conseguir trazer uma atenção muito
maior para o desempenho de vendas
do modelo de oito toneladas, que tam-
bém tem por missão cobrir parte do
mercado do F-4000”, acredita o diretor.

Pressionada pela nova lei de emissões, a Ford tira de linha 
seu principal campeão de vendas, o F-350, depois do modelo
conquistar pela oitava vez a liderança em seu segmento
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FATOR DETERMINANTE - Com um
único produto na categoria, o VW
5.140 Delivery, a MAN registrou queda
nos licenciamentos de 995 para 861
unidades, em um mercado que cresceu
9,99% no ano passado. Por extensão,
sua participação nesse mercado enco-
lheu de 14,53% para 11,43% (-3,15%).
“Caímos um pouco”, confirma Ricardo
Alouche, diretor de Vendas & Marke-
ting Nacional e Serviços de Pós-Vendas
da montadora, explicando que o preço
do veículo foi o fator determinante pa-
ra a retração. “Temos o caminhão mais
robusto. Mas o empresário não quer
pagar por isso”, avalia o executivo,
sem perder a confiança do modelo.

Da mesma forma, a Mercedes-Benz
sofreu os efeitos das restrições impos-
tas pelo governo brasileiro para a im-
portação de produtos da Argentina, de
onde chega a Sprinter. “Tivemos volu-
mes barrados na fronteira, que inviabi-
lizaram o atendimento de pedidos”,
lamenta Adriana Taqueti, gerente sê-
nior de Vendas e Marketing Vans da
montadora. Os licenciamentos da mar-
ca amargaram queda de 22,7%, de
2010 para 2011, que reduzirem seu
market share de 15,24% para 10,71%.
Embora a situação incomode, a execu-
tiva revela que a montadora tem uma

estratégia definida de cresci-
mento para 2012:
“Além de oferecer a
nova linha Sprinter
com preço mais agres-
sivo, temos mais de
200 pontos de vendas e
equipes focadas no

produto.”, antecipa. 

F-350: campeã não 
será mais produzida e deixará

saudades no segmento
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Despedida
com honras

A Iveco, segunda colocada no ranking, soube ocupar bom espaço no seg-

mento de caminhões semileves em 2011, ao contabilizar 2.196 unidades li-

cenciadas dos modelos Daily 55C16 e 45S14. O volume é 24,49% superior ao

resultado de 2010 (1.764 unidades) e traduz uma evolução de 24,49%, no

comparativo dos dois períodos, a maior entre os fabricantes. 

“Notamos um crescimento comercial maior em capitais que estão ado-

tando medidas de contenção de tráfego de caminhões pesados”, ex-

plica Alcides Cavalcanti, diretor Comercial da Iveco. Para 2012, diz

o executivo, a estratégia será explorar um pouco mais a aplica-

ção rural da Daily. “É um mercado que cresce gradativamen-

te e a configuração cabine dupla é ideal para atividades

em fazendas, pois acomoda sete pessoas”, detalha.  

Ofensiva no campo
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produto consagrado pelo mercado. “E
a nova linha Delivery Advantech está
ainda mais capacitada para atender ao
segmento”, garante o executivo.

CLÁSSICO -a A Ford Caminhões con-
seguiu a segunda posição no segmento,
ao obter bons resultados no número de
licenciamentos no biênio 2010/2011,
que saltou de 9.796 para 11.191 unida-
des. O destaque foi o Cargo 815 que, a
partir deste ano, está sendo substituído
pelo Cargo 816. Registre-se, também, a
retirada de linha do clássico F-4000, em
2012, depois de 35 anos de bons servi-
ços prestados à marca e ao merca-
do.“Queremos trabalhar bastante o Car-
go 816, onde a série F tinha predomi-

Líder no segmento de cami-
nhões leves pelo quinto ano
consecutivo, a MAN/ Volks-

wagen dominou a cena em 2011. O
VW 8.150 E Delivery desbancou o
Mercedinho 710, campeão 9 vezes na
categoria, ao totalizar 7.323 unidades
licenciadas no período. Na somatória
dos modelos, a marca também se sa-
grou campeã, depois de registrar uma
expansão de exatos 18,55% (15.022
unidades x 12.671 de 2010). Graças a
esse desempenho, a MAN avançou
mais um pouco nesse mercado e atin-
giu 38,14% de participação. Para Ri-
cardo Alouche, diretor de vendas,
marketing e pós-venda da MAN Latin
América, o VW 8.150 Delivery é um

caminhões leves
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nância. Com a saída do 710 da Merce-
des-Benz, vamos procurar os flancos
abertos do mercado”, antecipa Oswaldo
Jardim, da Ford Caminhões.

Na linha dos leves, a Iveco também
surpreendeu, ao se posicionar na 4ª co-
locação do segmento. E registrar o
maior crescimento entre as oito partici-
pantes desse mercado (57,21%), reflexo
dos 1.962 licenciamentos registrados em
2011, contra 1.248 do ano anterior. Em
2010, o Daily 70C16, que competia sozi-
nho na categoria como representante da
marca, ganhou o reforço do Vertis
90V16. “Os números revelam o sucesso
desses dois produtos no segmento”, co-
memora Alcides Cavalcanti, diretor Co-
mercial da Iveco. “Queremos esse mer-
cado. Nossos produtos tem boa aceita-
ção e vão ocupar esses espaços”, afirma

o executivo. 
Depois de encerrar o ano com

588 caminhões leves licenciados
no período, a Agrale acusou
um crescimento de 19,5%
sobre as 492 unidades regis-
tradas em 2010. “A monta-
dora credita o crescimento à
série especial do 8500, o Bra-
sileirinho, lançado em maio
e que chegou com opcionais
incorporados aos itens de
fábrica. Temos condições de

crescer acima do mercado nova-
mente em 2012”, avalia Ubirajara
Choairi, da Agrale.

O VW 8.150 Delivery volta ao topo do mercado. E projeta 
dias ainda melhores pela frente, com a saída de ícones 
consagrados, como o  Mercedinho 710 e o Ford F-4000

Céu de brigadeiro

VW 8.150 E Delivery:  
liderança consagrada 

junto aos leves

Depois de figurar no topo do pódio do mercado de leves por nove vezes, o

Mercedinho 710 sentiu o peso dos anos e foi desbancado pelo arqui-rival, o VW

8.150 Delivery. Com isso, a Mercedes-Benz encerrou o

ano como terceira colocada no ranking, com um total de

10.441unidades licenciadas. O market share também

acusou declínio, de 29,38% para 26,51% no período

2010/1011. “O produto (710) estava desatualizado com

as necessidades do mercado e a queda no volume foi re-

sultante desse fato”, admite Tânia Silvestri, da fábrica

Mercedes-Benz. “Porém, já temos uma estratégia defini-

da e o novo Mercedinho Accelo 815 tem tudo para ser o sucessor”, afirma con-

fiante a Diretora de Vendas e Marketing da empresa.

Estratégia definida

Fo
to

s: 
D

iv
ul

ga
çã

o





caminhões médios

Com forte atuação no segmento
de caminhões médios, desde
2002, a MAN reafirmou sua li-

derança nesse mercado, ao encerrar o
ano de 2011 com o mais do dobro de
emplacamentos em relação ao segun-
do colocado. Os licenciamentos cresce-
ram 4,49% no período, saltando de
7.656 unidades em 2010 para 8.000 ca-
minhões, em um mercado que cresceu
0,25%, apenas. O destaque coube ao
modelo VW 13.180 Constellation que,
pelo 2º ano seguido, leva o título de
“Caminhão Médio do Ano”, outorga-
do pelo Prêmio Lótus 2012.

“Este é um segmento de tradição
da marca. Foi por meio dele que ini-
ciamos a nossa escalada”, regozija-se
Ricardo Alouche, diretor de vendas,
marketing e pós-venda da MAN Latin
América. Confiante nos resultados e
na contra-mão dos demais fabricantes,
a montadora está apostando na tecno-
logia ERG para os novos modelos da
categoria. As novas versões com mo-
tor P7 das linhas Worker e Constella-

tion (VW 13.190, 15.190 e 17.190) já
saem da fábrica com motor MAN D08,
de 4,6 litros, quatro cilindros e 190 ca-
valos, que dispensa o uso do ARLA.

RESULTADOS SATISFATÓRIOS –
Com 3.028 caminhões emplacados em
2011 e 21,55% de market share, a Ford
aparece na segunda colocação do ran-
king. “O carro-chefe dessa categoria é
o Cargo 1317, que por ter mais concor-
rentes na faixa perdeu espaço, mas já
começa a se recuperar”, comenta Os-
waldo Jardim,  diretor de opera-
ções de caminhões da Ford Amé-
rica do Sul. “Para a versão 1517,
que só disputa o nicho com a
MAN, os resultados foram bas-
tante satisfatórios e por isso, va-
mos procurar mantê-los em
2012”, promete.

Com perda gradativa de parti-
cipação na categoria, a Mercedes-
Benz viu seu share encolher mais
3,61% em 2011, estacionando em
18,62%. Mas, Tania Silvestri, dire-

tora de Vendas e Marke-
ting de caminhões da
montadora, espera virar
o jogo, ao afirmar que “as

duas linhas de produto que dis-
putam este nicho, Atron e Atego,

são bastante competitivas”. A executiva
adianta ter iniciado uma nova estraté-
gia comercial. “Vamos atacar o setor de
bebidas, através de um trabalho bem
segmentado”, comenta, sem revelar
mais detalhes.

Com 239 caminhões médios licen-
ciados em 2011, a Agrale mantém a
aposta feita no segmento, quando lan-
çou a gama 13.000 em 2008. “Esse mo-
delo atingiu sua maturidade, está sen-
do cada vez mais reconhecido pelo
mercado e passa por uma fase muito
boa”, destaca Ubirajara Choairi, dire-
tor de Vendas da Agrale.

Já com o Vertis, que começou a ser
vendido em maio de 2011, a Iveco re-
gistrou uma excelente arrancada na
categoria: “Se tivéssemos programado
uma produção maior poderíamos ter
crescido o dobro das vendas realiza-
das, já que o mercado se mostrou
aquecido e receptivo ao produto”, de-
talha Alcides Cavalcanti, diretor co-
mercial da Iveco no Brasil.

A MAN comemora onze anos de liderança no mercado de 
médios. E seu modelo Volkswagen 13.180 Constellation 
é o mais vendido da categoria, pela segunda vez consecutiva
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Atron, da Mercedes-Benz: um dos concorrentes
da montadora no nicho de médios

Por Sônia Crespo

A força da marca
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Constellation 13.180: nova 
versão (13.190) sairá de
fábrica com motor MAN

D08, de 4,6 litros
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caminhões semipesados

O Volkswagen 24.250 Constellation lidera pela quarta vez 
o ranking do segmento. Mas, enfrenta o desafio de garantir 
o título em 2012, por causa da adoção da tecnologia EGR

Pelo sexto ano seguido, a fábrica de
Resende liderou as vendas da catego-
ria, ao contabilizar 20.940 caminhões
licenciados no período. E elegeu o
modelo VW 24.250 6x2 Constellation
como o “Caminhão do Ano” e “Cami-
nhão Semipesado do Ano”, pela
quarta vez consecutiva.

Apesar de todos esses méritos, Ri-
cardo Alouche, Diretor de Vendas e
Marketing da empresa, considera tais
feitos como “coisa do passado”. Tudo
porque, não poderá mais contar com
os mesmos modelos que foram cam-
peões de vendas em 2011, por força
das mudanças com a introdução da
tecnologia P-7 (Euro V). “Nossa maior
desafio, esse ano, será o de substituir o
VW 24.250, que há quatro anos é líder
de vendas no mercado de semipesa-
dos”, resume o executivo.

SEGREDO NO CAPÔ - Para tanto,
Alouche confia no sucessor do mo-

delo - o novo VW 24.280
Constellation - ago-
ra equipado com o
motor MAN /

D08 36 280,
que faz sua

Por José Augusto Ferraz

Pelo terceiro ano seguido, o seg-
mento de caminhões semipe-
sados reafirmou a sua posição

de liderança perante as outras catego-
rias de peso. Os licenciamentos de
modelos com PBT superior a 15t e in-
ferior a 40t alcançaram a marca de
60.130 unidades em 2011, superando
em 2,96% os 51.542 caminhões regis-
trados no ano anterior, junto ao Rena-
vam. O feito representou um novo
marco histórico, nessa configuração ti-
picamente estradeira.  

Cinturão 
em jogo

Bom para a MAN Latin America
que, mais uma vez, evidenciou a for-
ça da marca Volkswagen junto
aos compradores do segmento.

VW 24.250
Constellation:

expectativa em 
torno do sucessor, 

na versão P-7
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16.368 unidades licencia-
das no período anterior.
Mas, não impediu que a
marca da estrela de três
pontas acusasse uma redu-
ção de 31,76% para 29,99%
na participação de merca-
do, no comparativo de
2011 com 2010.

Para Tânia Silvestri,
que responde pela Direto-
ria de Vendas e Marketing
Caminhões, da Mercedes-
Benz, a perda de share é re-
flexo direto da capacidade
produtiva da fábrica de
São Bernardo do Campo,
que já operava no limite.
“Em função das limitações
da produção, não conse-

guimos acompanhar o mercado”, la-
menta a diretora, que garante estar
mais preparada para atender às pres-
sões da demanda. O motivo da con-
fiança é o inicio de operação da nova
fábrica de Juiz de Fora (MG), a partir
desse ano, dedicada à produção da li-
nha Actros e Accelo Com capacidade
para produzir 15 mil caminhões ini-
cialmente, até alcançar 50 mil unida-
des, a nova linha deve desafogar, e
muito, a fábrica localizada no ABC
paulista, garante Tânia Silvestri.

TERCEIRO TURNO - Melhor sorte
teve a Volvo que, por motivo inverso,
viu crescer a sua participação no seg-
mento, de 6,69% para 8,32%, como re-
sultado do emplacamento de 5.005 ca-
minhões no ano passado, contra 3.450
unidades licenciadas em 2010. Ao con-
trário da fabricante alemã, a marca
sueca colheu os frutos da decisão de
investir na criação de um terceiro tur-
no de produção, em fevereiro de 2011,
para ampliar a capacidade produtiva
de sua linha de cabines, na planta de
Curitiba. Acrescente-se a isso, as me-
lhorias incorporadas à linha VM, lan-

estreia no Brasil, produzido sob licen-
ça pela MWM International. Além de
oferecer mais potência e torque que o
seu antecessor, o VW 24.280 esconde
um outro segredo sob o capô. No ca-
so, a adoção da tecnologia EGR de re-
circulação de gases de exaustão, que
dispensa o uso do ARLA. “Sem dúvi-
da, é uma grande vantagem competi-
tiva”, comenta o diretor, em referência
à economia proporcionada pelo veí-
culo, pelo fato de dispensar o uso e a
compra do agente redutor. Ao contrá-
rio do que ocorre nos veículos que op-
taram pela tecnologia SCR, que de-
pendem da adição do ARLA, para re-
duzir os níveis de emissões. “Vai ser o
grande diferencial do mercado”, com-
pleta Ricardo Alouche. “Quando nos-
sos clientes comprovarem a economia
de custos do modelo, o mercado todo
irá saber”, resume confiante.

A aposta, é claro, não conta com a
torcida da segunda colocada no ran-
king do setor, a fábrica Mercedes-
Benz, que encerrou o ano com vendas
acumuladas de 18.032 caminhões se-
mipesados. O número representa uma
evolução de 10,17%, em relação às

Tânia Silvestri: maior capacidade produtiva,
com nova fábrica de Juiz de Fora

Ricardo Alouche:
opção pela 

tecnologia EGR traz
grande vantagem

çada em 2003, explica Bernardo Fedal-
to, recém promovido a Diretor de Ca-
minhões da Volvo do Brasil.

No passado, admite, o produto
apresentou alguns problemas. Pelo fa-
to de constituir uma novidade no port-
fólio da montadora, especializada em
caminhões pesados. “Hoje, felizmente,
a questão está superada. Isso explica a
boa aceitação do modelo junto aos
clientes da marca, notadamente as mé-
dias e pequenas empresas, além de ca-
minhoneiros autônomos”, comenta o
executivo. Segundo ele, os comprado-
res de caminhões semipesados têm um
perfil bem diferenciado das demais ca-
tegorias de peso. “Em razão de sua
configuração estradeira, é um cami-
nhão que não pode parar. Por isso, o
produto tem de estar muito bem ajus-
tado”, completa.

Terceira colocada no ranking da
categoria, a Ford Caminhões acusou
uma evolução de 5,48% nos emplaca-
mentos no Renavam, no comparativo
de 2010 para 2011 (10.763 unidades x
11.353). Mas, teve de amargar uma
queda de 2 pontos percentuais nesse
cobiçado segmento, onde seis gran-

Fo
to

s: 
D

iv
ul

ga
çã

o



34 - FROTA&Cia - Abril 2012

caminhões semipesados

des montadoras e 69 diferen-
tes modelos de caminhões
disputam a preferência do
consumidor.

Oswaldo Jardim, diretor
de operações da Ford Améri-
ca do Sul, atribui a perda de
participação e o volume de li-
cenciamentos abaixo da mé-
dia do mercado, às projeções
errôneas no mix de produção
da fábrica. “Quando inicia-
mos a fabricação da nova li-

nha Cargo, projetamos
que a versão cabine leito

responderia por 15%
das vendas. Para
nossa surpresa, nos
primeiros meses de
2011, a demanda pe-

los modelos 6X2 cabi-
ne leito chegou a 45%,
e não tivemos como
atender”, explica o di-
retor. Para o ano em
curso, Jardim garante

que o problema já foi resol-

vido, razão pela qual ele espera recu-
perar as perdas no mercado.

VERSÃO ESPARTANA - Igualmente
expressiva foi a atuação da Iveco no
mercado de caminhões semipesados,
que viu saltar de 6,59% para 7,44% a sua
participação no segmento. O percentual
é resultado do emplacamento de 4.476
caminhões da marca, em 2011, ante
3.395 unidades apontadas no ano ante-
rior. “Trabalhamos muito o modelo Eu-
rocargo Atack”, explica o diretor comer-
cial da empresa, Alcides Cavalcanti.  “O
modelo atende bem as necessidades bá-
sicas dos operadores autônomos. E a
aposta na versão ‘espartana’ do veículo
acabou dando certo”, completa.

Em adição, Alcides relata que a li-
nha Tector, voltada para frotistas Pre-
mium, também teve boa aceitação de
mercado, por causa de seu baixo custo
operacional. “Somente o modelo Tector
240e25 vendeu mais de 2 mil unidades
(11º lugar no ranking) e acusou um cres-
cimento de mais de 10% em 2011”, ob-
serva o representante da Iveco.

Lições a aprender

Depois de anos de negativas, a Scania

viu recompensada a decisão de ingressar

no segmento de caminhões semipesa-

dos, estimulada pelo bom desempenho

de sua principal concorrente, a Volvo,

com a bem sucedida linha VM. Em 2011,

a montadora sueca com sede em São

Bernardo do Campo (SP) conseguiu em-

placar 324 caminhões na categoria, con-

tra 4 do ano anterior, o que representa

uma expansão de 8.000%, no comparati-

vo dos dois períodos.

Roberto Leoncini, diretor-geral da

Scania do Brasil, reconhece que existe

um longo caminho a percorrer, para

melhorar a performance da marca nes-

se nicho de mercado. “Temos muito que

aprender”, admite o executivo. Na sua

visão, é preciso entender melhor o seg-

mento e as necessidades específicas des-

ses clientes. E, ainda, incorporar mais e

mais melhorias na linha de produtos,

entre outras lições.

Não sem motivo, a Scania anunciou a

oferta de dois novos modelos voltados

para esse mercado – o P 310 e P-250 -, que

chegam para fazer coro com o P 270, ofe-

recido nas versões 4x2, 6x2 e 6x4. “Esta-

mos trazendo uma outra

experiência para os

clientes, pois a cabi-

ne Scania é a mes-

ma dos pesados.

Cerca de 30% da

rede já conta com

equipes dedicadas e

esperamos  colher os

frutos em 2012”, re-

lata confiante o dire-

tor-geral da Scania.

Linha VM, da Volvo: 45% de aumento nas vendas, em 2011
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Por Sônia Crespo

A tão aguardada corrida às compras não aconteceu e decepcionou
fabricantes. Segmento encerrou o ano com tímido crescimento de
2,96% no volume de licenciamentos e continua retraído em 2012

Muito se falou mas pouco se
viu de filas de clientes nas
concessionárias, atrás das

últimas unidades de caminhões pesa-
dos P5. A obrigatoriedade legal de
produção de veículos P7, desde janei-
ro deste ano, para atender ao Procon-
ve, originou grandes expectativas,
criou ansiedade por parte dos empre-
sários sobre quais seriam as modifica-
ções dos novos veículos e movimen-
tou o mercado de boatos, desembocan-
do num grande vazio comercial para
as montadoras em 2011, que apenas
conseguiram um minúsculo cresci-
mento de 2,96% no volume de licen-
ciamentos de caminhões com PBT su-
perior a 40t, uma das categorias mais
importantes da indústria de veículos
comerciais.

Adiada para os três primeiros me-
ses de 2012, a corrida às compras tam-
bém não aconteceu. O que na verdade
se viu nas concessionárias foi uma
“fuga” de compradores desses veícu-
los: enquanto em janeiro foram regis-
trados 4.009 emplacamentos (volume
13% inferior às 4.606 unidades de de-
zembro de 2011), o mês de fevereiro
amargou queda de 35% nos números,
com 2.533 veículos licenciados no Re-
navam, segundo a Fenabrave. Diante
do comportamento inusitado do mer-
cado, os dirigentes das montadoras
não arriscam previsões fechadas para
2012. Mas uma novidade deverá in-
crementar este segmento nos próxi-
mos anos: a chegada de novos compe-
tidores como a DAF e a FAW, entre
outras, junto com o lançamento de no-

vas versões extrapesadas da MAN,
Ford e Sinotruk.  

NO TOPO – À frente das concorrentes
da categoria, a Volvo conseguiu um de-
sempenho espetacular, ao licenciar exa-
tos 14.063 caminhões pesados em 2011,
18,72% a mais que as 11.846 unidades de
2010. O FH 440 6x2, ainda que tenha re-
gistrado retração comercial de 15,02%
no período, vendeu o dobro em relação
ao segundo colocado. Para Bernardo Fe-
dalto, diretor de Vendas de caminhões
da Volvo, o sucesso de vendas está dire-
tamente ligado à qualidade dos produ-
tos da marca e ao forte trabalho de pre-
paração técnica desenvolvido na rede.
Além disso, ele destaca as vantagens da
caixa I-shift:” Todo mundo transformou
a caixa mecânica em automatizada. A
Volvo não: nossa caixa foi concebida e
projetada com o motor. Na 2ª geração,
fizemos ajustes e, hoje, o índice de falha
é inferior a 1%. A caixa não quebra e o
consumidor percebe essa vantagem”,
relata. A montadora está confiante e não
pretende sair do pódio tão cedo: “Va-
mos continuar líderes nesse mercado
em 2012 e o FH 460 (versão P7 do mo-
delo 440) continuará sendo o caminhão
pesado mais vendido”, avisa.

Frustração no arFrustração no ar

caminhões pesados
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entanto, que o bolo de competidores
está crescendo”, constata. Em termos
de vendas, Leoncini acredita que 2011
será a foto de 2012. “Pode mudar se
acontecer um cataclisma na economia
mundial”, diz. 

A TODO VAPOR – A Mercedes-
Benz conseguiu uma honrosa terceira
posição na categoria, com 10.355 cami-
nhões licenciados, 4,72% a mais que os
9.888 caminhões de 2010. Tânia Silves-
tri, diretora de Vendas e Marketing da
Mercedes-Benz, reconhece a importân-
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Scania:  segunda 
posição no ranking 

de vendas da categoria

No ranking geral de ca-

minhões pesados licencia-

dos no Renavam em 2011,

a Sinotruk mostra uma rea-

ção comercial bastante po-

sitiva, com salto de

337,31% entre as 201 uni-

dades licenciadas em 2010

e os 879 caminhões regis-

trados em 2011. Boa parte

dessa performance, diz Joel

Anderson, diretor-geral da

Sinotruk Brasil, é creditada

ao trabalho de expansão e

consolidação da rede, foco

principal da montadora no

ano passado: “Nossa preo-

cupação sempre foi expan-

dir a rede de concessioná-

rias como forma de fortale-

cer as vendas e os serviços

de pós-venda. E esse traba-

lho também resultou em

uma divulgação ampla da

marca”, destaca. A evolu-

ção de vendas também é

fruto da qualidade do pro-

duto, acredita o executivo.

“Os caminhões Howo 6x2

e 6x4 oferecem uma rela-

ção custo/benefício exce-

lente e compatível aos

modelos das marcas mais

tradicionais de cami-

nhões”, diz. Em breve, a

Sinotruk irá lançar oficial-

mente em maio a família

de caminhões  Euro 5 A7,

na categoria de cami-

nhões pesados com faixa

de 70 toneladas de PBTC.

Ainda em abril, anunciará

o local da nova fábrica da

marca no país. 

Sinotruk: boa aceitação

MUDANÇA DE POSIÇÃO
– A Scania não acompanhou
a velocidade de sua concor-
rente e perdeu a liderança
no segmento em 2011, de-

pois de vender quase 2 mil ca-
minhões a menos  (de 15.255 veícu-

los em 2010 para 13.160 no ano passa-
do), o que configurou uma queda de
13,7%. Para Roberto Leoncini, diretor-
geral da Scania no Brasil, a segunda
posição no ranking de vendas de pesa-
dos em 2011 no Brasil também é uma
conquista: “Fomos o maior mercado
da Scania no mundo”, destaca. O exe-
cutivo diz que a fábrica de São Bernar-
do nunca esteve tão preparada para
atender o mercado nacional. Para o
executivo, a chegada dos produtos
MAN, a ampliação de pesados da
Mercedes-Benz e os novos concorren-
tes que chegaram ao país (Sinotruk, In-
ternational e Foton) serão fatores posi-
tivos para o segmento em 2012. “Mas,
nos pesados, os clientes dificilmente
fazem experimentações. Só trocam de
marca se ela errar demais. É fato, no

Bernardo Fedalto (destaque), 
da Volvo: sucesso de vendas 
da marca é, em parte, resultado
do preparo técnico da rede 
de concessionárias

cia do segmento para a marca, que já
está produzindo o modelo Actros na
planta de Juiz de Fora(MG). Durante o
ano de 2012, o conteúdo nacional dos
caminhões Actros montados no Brasil
aumentará de forma gradativa. A em-
presa prevê concluir esse processo de
nacionalização até 2014. “Além disso,
criamos um centro especializado de
extrapesados na rede, com padrões de
atendimento diferenciado”, reforça a
diretora.



a montadora se prepara para iniciar
nova ofensiva comercial, com o lança-
mento da linha MAN de extrapesa-
dos. “A nossa rede está em fase final
de preparação. A venda tem de ser
com especialistas, com foco no clien-
te”, avisa Ricardo Alouche, diretor de
vendas, marketing e pós-venda da
MAN Latin América.  

Na Iveco, que ocupou o 5º lugar no
ranking de 2011, os licenciamentos
cresceram 1,97% no período, de 5.329
para 5.434 unidades. Um resultado
abaixo da média geral, mas que preser-
vou o share da marca. “Neste segmen-
to de pesados esperávamos um cresci-
mento maior, em função da antecipa-
ção de compras da linha Euro 3, o que
não ocorreu. O setor se retraiu 3%, índi-
ce inferior à queda de vendas totais da
linha Stralis. Registramos muita procu-
ra pelas versões automatizadas e houve
falta de produto na versão automática
de 460 cavalos, a mais potente deste
segmento. Aconteceu o mesmo com as
vendas da linha Cursor de 45 tonela-
das: as demandas foram subestimadas
e perdemos mercado pela falta de ofer-

OFENSIVA À VISTA - A MAN, dona
da marca Volkswagen, por sua vez, re-
gistrou queda de 5,1% nos licencia-
mentos da categoria, com 5.997 veícu-
los registrados no Renavam no ano
passado, e amargou a retração no sha-
re de 12,68% para 11,69%. Imbatível
no segmento de caminhões até 400 cv,

ta de produto. A linha Tracker, para
aplicações mais severas, vendeu 254
unidades em 2011 e não chegou à meta
de emplacamentos que esperávamos,
de 300 unidades. Para 2012, vamos in-
tensificar a oferta: 90% dos Stralis che-
garão ao mercado com caixa eletrônica
de série”, explica Alcides Cavalcanti,
diretor comercial da Iveco no Brasil.

FOCO NO ESTRADEIRO – A Ford
licenciou 1.043 caminhões pesados em
2011, 10,84% a mais que as 941 unida-
des de 2010, resultado que mostra a
força da marca no segmento de entra-
da desse mercado. “Esta é uma catego-
ria extremamente importante para
nós. O nosso modelo ‘estradeiro’ 1932
vem se revelando uma grata surpresa
e recuperando nosso share nesse ni-
cho. Em 2012 trabalharemos pontual-
mente nesse mercado. E, para 2013, te-
mos previsto o lançamento do cami-
nhão extrapesado, conforme promete-
mos na última Fenatran”, diz Oswaldo
Jardim,  diretor de operações de cami-
nhões da Ford Amé-
rica do Sul.

caminhões pesados
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Alcides Cavalcanti, 
da Iveco: “As demandas foram
subestimadas e perdemos mercado
pela falta de oferta de produto”

Em sua volta ao Brasil, a In-

ternational Caminhões trouxe

as primeiras 48 unidades ao

mercado em 2010 e no ano pas-

sado fechou o exercício com um

total de 371 veículos licenciados.

O produto de destaque da mar-

ca foi o 9800i 6x4, que vendeu

345 unidades.  Marcelo Maceira,

diretor da montadora, afirma

que a estratégia é de médio e

longo prazo no Brasil. “Mas, se

tivéssemos uma planta local,

provavelmente teríamos vendi-

do mais produtos. Até o final do

primeiro semestre deste ano va-

mos anunciar onde será a nossa

fábrica”, comunica. “Precisamos

reconquistar o mercado depois

que deixamos o país em 1998.

Nosso plano é ter 80 revendas

até 2015”, adianta. 

De volta ao ringue





Por José Augusto Ferraz
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do Ano em
Midiônibus”, uma

nova categoria da
premiação, criada a

partir dessa edição
(ver quadro abaixo).

Em segundo lugar
aparece a Mercedes-
Benz, detentora de três
importantes títulos, todos
vinculados ao mercado
brasileiro de chassis de
ônibus. Por conta de seu
desempenho nesse dispu-
tado segmento, a marca
da estrela de três pontas
agrega a sua coleção os
troféus de “Marca do Ano

ranking

Às vésperas de completar 19
anos de realização, o Prêmio
Lótus passa por sua mais

profunda modificação, ao adotar uma
nova base de dados e uma nova meto-
dologia de apuração, para fins de in-
dicação dos vencedores da edição
2012. Ao invés dos números de ven-
das no atacado, fornecidos para a An-
favea até o ano passado pelos fabri-
cantes de caminhões e chassis de ôni-
bus, a premiação passa a se basear nos
registros de licenciamento do Rena-
vam, do próprio Denatran, fruto de
uma parceria da Editora Frota com a
Fenabrave. A mudança permite refle-
tir, com precisão ainda maior, as mar-
cas e modelos de veículos comerciais

que, efetivamente, conquistaram a
preferência dos compradores brasilei-
ros, no ano anterior (ver matéria com-
pleta na pág.40).

Foi assim que, mais uma vez, a
MAN Latin America confirmou a sua
posição de destaque no mercado bra-
sileiro de caminhões, ao se colocar no
topo do ranking do setor. O feito é re-
sultado das vendas de 50.820 co-
merciais de carga registrados no
Renavam em 2011, que conferi-
ram à fabricante alemã uma parti-
cipação de 29,47%, nesse disputa-
do mercado. Além deste cobiçado
troféu, a MAN leva para Resende
outras 8 estatuetas do Prêmio Ló-
tus 2012, incluindo a de “Marca

Em sua 19ª edição, o Prêmio Lótus muda a metodologia de 
apuração dos vencedores. Para refletir, com precisão ainda maior,
a preferência dos compradores brasileiros de veículos comerciais 
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Prêmio Lótus
2012: agora,

com nova base
de dados

Quem acompanha com

olho clínico os números de

cada edição do Prêmio Ló-

tus, com certeza, irá perce-

ber algumas diferenças en-

tre o comparativo atual e ao

anterior. Enquanto os dados

das montadoras mostravam

o total de veículos vendidos

no atacado, colocados nos

páteos das revendas de cada

marca, o Renavam aponta os

comerciais de cargas e passa-

geiros que efetivamente fo-

ram comercializados e licen-

ciados no mercado interno,

no mesmo período. Outra

mudança interessante é ado-

ção de uma nova nomencla-

tura, para designar os chassis

de ônibus. Tal fato resultou

na criação de novas catego-

rias no Prêmio Lótus, como a

de “Marca do Ano em Mi-

cro/Miniônibus” e, também,

de “Marca do Ano em Mi-

diônibus”. Por outro lado,

diante da dificuldade de

identificar com precisão os

modelos de chassis de ôni-

bus através dos dados de li-

cenciamento, os organiza-

dores da premiação não ti-

veram outra saída senão eli-

minar as três categorias que

no passado premiavam esses

veículos. Caso, do “Chassi Le-

ve do Ano”, “Chassi Urbano

do Ano” e “Chassi Rodoviá-

rio do Ano”.

As novidades da edição 2012

Ajuste no foco



conta com o patrocínio da Cummins,
Eaton e Meritor e o apoio da revista
FROTA&Cia e o Caderno ÔNIBUS. A
iniciativa e a realização é da Editora
Frota Ltda. 
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em Ônibus”, “Marca do Ano em Ônibus
Urbano” e “Marca do Ano em Ônibus
Rodoviário”, outorgados pelo Prêmio
Lótus 2012.

UTILITÁRIOS - A Fiat, por sua vez,
reafirmou seu favoritismo no seg-
mento de utilitários, graças ao bom
desempenho do Fiat Ducato e do Fiat
Fiorino Furgão. Por conta disso, a fá-
brica italiana faturou os prêmios de
“Furgão Leve do Ano”, “Furgão do
Ano” e “Minibus do Ano”. O mesmo
aconteceu com a Volvo que, pela ter-
ceira vez em toda a história da em-
presa, conquistou a liderança no seg-
mento de caminhões pesados, graças
a venda de 14.063 veículos em 2011.
De quebra, o Volvo FH 440 6x2 foi o
caminhão mais vendido nesse merca-
do, fato que conferiu à fábrica de Cu-
ritiba o segundo troféu da edição
2012 da premiação.

A Ford Caminhões também não fi-
cou para trás. No último ano de pro-
dução de seu maior sucesso de vendas
na categoria dos semileves, o Ford F-
350, a empresa leva para São Bernardo
do Campo o seu oitavo troféu concedi-
do pelo Prêmio Lótus, como “Cami-
nhão Semileve do Ano”. Além do refe-
rente à “Marca do Ano em Caminhões
Leves”, pela sétima ocasião.

Coube à Agrale receber, pela pri-
meira vez, o recém criado troféu na ca-
tegoria “Marca do Ano em Mi-
cro/Miniônibus”, em razão do empla-
camento no mercado brasileiro de exa-
tos 4.018 chassis da marca, equivalente
a 44,85% de participação no segmento.
Fato semelhante beneficiou a Hyun-
dai/Caoa, por conta do desempenho
de seu campeão de vendas, o pequeno
HR. Com 10.331 unidades licenciadas
no ano passado, o veículo conquistou,
pela quinta vez consecutiva, o titulo de
“Camioneta de Carga do Ano”, outor-
gada pelo Prêmio Lótus.

Os vencedores da edição 2012 do

Marca Categoria Modelo/Participação Licenciamentos 
de Mercado em 2011

Em sua 19ª edição, o Prêmio Lótus contempla um total de 25 categorias, 
todas elas relacionadas ao mercado brasileiro de veículos comerciais. Confira 
no quadro abaixo as marcas e modelos que conquistaram a preferência dos

transportadores em 2011, com base na nova metodologia da premiação.

Liderança reconhecida

Marca do Ano em Caminhões 29,47% 50.820

Marca do Ano em Caminhões Leves 38,14% 15.022

Marca do Ano em Caminhões Médios 56,93% 8.000

Marca do Ano em Caminhões Semipesados 34,82% 20.940

Marca do Ano em Midiônibus 52,86% 739

Caminhão do Ano VW 24.250 6 X 2 11.811

Constellation

Caminhão Leve do Ano VW 8.150 E Delivery 7.323

Caminhão Médio do Ano VW 13.180  Constellation 2.901

Caminhão Semipesado do Ano VW 24.250 6 X 2 Constellation 11.811

Marca do Ano em Ônibus 43,34% 15.043

Marca do Ano em Ônibus Urbano 53,91% 8.933

Marca do Ano em Ônibus Rodoviário 53,07% 4.047

Furgão Leve do Ano Fiorino Furgão 17.594

Furgão do Ano Ducato Cargo 4.738

Minibus do Ano Ducato Minibus 4.179

Marca do Ano em Caminhões Pesados 27,41% 14.063

Caminhão Pesado do Ano Volvo FH 440 6X2 T             5.539

Marca do Ano em Caminhões Semileves 48,71% 3.669

Caminhão Semileve do Ano Ford F-350 3.669

Marca do Ano em Micro/Miniônibus 44,84% 4.018

Camioneta de Carga do Ano HR 10.331

Prêmio Lótus vão ser homenageados
no dia 3 de abril, em uma grande ceri-
mônia com a presença de centenas de
convidados, na Maison Saint Germain,
em São Paulo. O Prêmio Lótus 2012
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Por José Augusto Ferraz

metodologia

Parceria da Editora Frota com a Fenabrave promove intenso 
trabalho de depuração dos dados do Renavam e estabelece uma
nova referência para o mercado brasileiro de veículos comerciais

Apartir desse ano, os números
que servem de base para a
elaboração do Ranking

FROTA&Cia – Panorama do Mercado
de Veículos Comerciais 2010/2011, os
mesmos utilizados para indicação dos
ganhadores do Prêmio Lótus 2012,  re-
fletem o resultado de um exaustivo tra-
balho de bastidores da divisão FROTA
DataBank, braço estatístico da Editora
Frota, em parceria com a Fenabrave,
entidade que reúne os distribuidores
brasileiros de veículos automotores.
Esse verdadeiro esforço jornalístico é
consequência direta da decisão dos fa-

Mudança de base

bricantes de veículos reunidos em tor-
no da Anfavea, de suspender a divul-
gação do relatório “Vendas Atacado
Mercado Interno por modelo” que, até
então, era utilizado para compor o
Ranking. A iniciativa da entidade aten-
de a uma exigência da Comissão Euro-
péia que proibiu, a partir de 2010, a tro-
ca de informações entre empresas con-
correntes, incluindo as montadoras de
veículos, por considerar a prática da-
nosa ao livre comércio.

Assim, em lugar das vendas no ata-
cado, o FROTA DataBank passa a utili-
zar os dados  do cadastro do Registro
Nacional de Veículos Automotores -
Renavam, de responsabilidade do De-
natran,  disponibilizados pela Fenabra-

ve e depurados pelo FROTA DataBank.
A mudança reafirma a importância do
Ranking e, por extensão da premiação,
junto ao mercado brasileiro de veículos
comerciais. Pelo fato de apontar, agora
com precisão ainda maior, as marcas e
modelos de caminhões, ônibus e utilitá-
rios que efetivamente conquistaram a
preferência dos transportadores brasi-
leiros, no ano anterior. Os números
completos da apuração permitem iden-
tificar os veículos de maior procura no
mercado brasileiro e, por extensão, de
maior valor de revenda; um dado de
extrema importância, por ocasião da re-
novação da frota das empresas.

HORAS DE TRABALHO - É claro que
até chegar ao resultado final, foram con-
sumidas centenas de horas de trabalho
e dedicação quase exclusiva, no esforço
de compatibilizar as informações sobre
vendas no atacado por modelo de veí-
culos, que compunham a série histórica
do Ranking, com a nova base móvel de
dados, extraída do Renavam. Esse mi-
nucioso  trabalho foi entregue à econo-
mista Edna Gonsalez Teixeira, que du-
rante anos trabalhou no extinto Geipot e
no Ministério dos Transportes, em Bra-
sília, entre outros órgãos e empresas.
Além de ter sido a responsável técnica
pela metodologia que deu origem ao
Prêmio Lótus, nos idos de 93.

Edna relembra que seu primeiro
contato com os números fornecidos pe-
la Fenabrave, depois do estabelecimen-
to da parceria, foi um susto. A planilha
entregue continha nada menos que 114
mil linhas, cada uma delas correspon-
dendo a uma versão diferente de al-
gum item das características técnicas
do veículo. Para piorar as coisas, os veí-
culos dos segmentos de cargas e passa-
geiros nas suas diversas categorias apa-
reciam todos misturados. E, mais: as
designações dos modelos não seguiam
a nomenclatura original do fabricante.
Especialmente no caso dos veículos en-

Edna Teixeira:
meses de trabalho

para tornar mais
transparente a 
base de dados 

do Renavam
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belecer critérios para designação corre-
ta dos veículos automotores licenciados
no mercado brasileiro, na prática, não é
isso que acontece. “Por negligência ou
falta de fiscalização, muitos fabricantes
e importadores não cumprem o que a
legislação estabelece”, comenta a eco-
nomista. “Além de não designarem de
forma completa a versão do veículo,
não raro, omitem dados como o tipo de
tração”. O mesmo ocorre com os encar-
roçadores e transformadores que, mui-
tas vezes, suprimem as informações re-
ferentes ao modelo e versão originais
do veículo. Tudo para que seus dados
de marca e modelo possam caber nos
24 campos do formulário próprio, para
a solicitação ao Denatran do código ne-
cessário ao licenciamento.

AUSÊNCIA DOS CHASSIS - Por es-
se motivo, aparece em 1º lugar no Ran-
king de Comerciais de Passageiros exa-
tos 4.179 Fiat Ducato Minibus licencia-
dos em 2011. E, em segundo, outros
3.325 Fiat Ducato Minibus Transforma-
dos. Embora pareçam se tratar do mes-
mo modelo, não podem ser agrupados,

diante da impossibilidade de uma cor-
reta definição do que sejam estes últi-
mos. O mesmo se dá com os chassis de
ônibus, cuja designação do modelo não
consta dos registros de veículos comple-
tos e a licenciar do Renavam. Isso expli-
ca a ausência desses veículos do Ran-
king, na classificação por marca e mo-
delo, como ocorre com os caminhões.

Por último, a especialista conta que
se debruçou sobre a definição da no-
menclatura para designar as classifica-
ções das categorias de modelos. O crité-
rio escolhido foi seguir o Código Brasi-
leiro de Trânsito e outras legislações
afins. No caso dos ônibus, foi adotada a
classificação mista da Fabus, baseada
no tipo e no serviço, que classifica os
comerciais de passageiros em mi-
ni/microônibus, midiônibus, urbano e
rodoviário.

O resultado de todo esse trabalho
poderá ser conferido a partir da pági-
na 53 desta edição especial do Panora-
ma 2010/2011 do Mercado de Veículos
Comerciais. Ou, então, por meio da in-
ternet no sites da Editora Frota e tam-
bém da Fenabrave.
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Para Alarico Assumpção Júnior, presidente executivo da Federação Na-

cional da  Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o trabalho

de depuração dos dados do Renavam na área de veículos comerciais é bas-

tante oportuno, uma vez que o segmento carece desse tipo de informa-

ção. “A Fenabrave sempre foi uma referência no fornecimento de dados

do varejo. Agora, ampliamos esse papel, ao disponibilizar as informações

também do mercado de veículos comerciais”, observa o dirigente.

O presidente executivo da entidade comenta a parceria da Fenabrave

com a Editora Frota, para a concretização desse trabalho: “A atuação da

Editora, no acompanhamento desse mercado, se mostrou extremamente

saudável. Assim, conseguimos combinar nossas expertises com as normas

técnicas, o que resultou em uma grande evolução na área da informação,

em benefício de incontáveis usuários”, finaliza Alarico.

Parceria saudável
carroçados, como os ônibus. Ou daque-
les que sofrem alguma transformação
depois que saem de fábrica, caso dos
utilitários e de alguns caminhões.

DEPURAÇÃO DE DADOS - “Foi ne-
cessário modificar o critério de pesquisa
dos dados no Renavam para obter algu-
ma agregação desses registros“, resume
a consultora. A saída encontrada foi de-
purar a extensa lista, eliminando as di-
versas apresentações das características
técnicas (até 679 para uma única ver-
são), para se adotar apenas uma versão.
No caso, a referente a cada um dos có-
digos de marca/modelo e versão forne-
cidos pelo Denatran aos fabricantes, im-
portadores e empresas de transforma-
ção e encarroçamento. A codificação é
necessária para a outorga do certificado
de adequação à legislação do trânsito,
CAT e o posterior registro e licencia-
mento do veículo. Com o critério, o nú-
mero de registros caiu para 1,3 mil li-
nhas/códigos, agrupadas por fabrican-
te nos segmentos de caminhões, comer-
ciais leves e ônibus.

Os passos seguintes, relata Edna
Teixeira, foram os de classificação por
subsegmentos. E, na sequência, a agre-
gação das versões em grupos de mode-
los, quando possível, tendo os códigos
de marca/modelo/versão como crité-
rio básico. Este critério tem origem na
Portaria 190/2009, do Denatran, que
estabelece a classificação mista para
fins de designação mais precisa do veí-
culo. A legislação estabelece que os veí-
culos comerciais devem ser classifica-
dos com base na capacidade de carga e,
ainda, no tipo de tração. A dupla exi-
gência impede de agregar veículos de
diferentes configurações, caso do 4x2,
6x2, 6x4 e outros, sob uma única ver-
são. Com isso, se evita dar uma desig-
nação genérica ao veículo, prática co-
mum entre fabricantes, como ferramen-
ta de marketing.

Contudo, apesar da legislação esta-



A marca Shell é licenciada para Raízen, uma joint venture entre Shell e Cosan. *Resultado obtido em testes realizados 
em motores a diesel de caminhões e ônibus em comparação ao diesel comum, podendo variar com o tipo de veículo.

CARGA DE 
BENEFÍCIOS.
PUXE O ADESIVO E CONFIRA.

ATENÇÃO





Bons resultados nas vendas de caminhões rendem bons frutos 
aos produtores de carroçarias em 2011. Mas fabricantes 
demonstram apreensão com o curso atual da economia brasileira

Por Bruno Aurélio

total de implementos produzidos
(108.165) correspondeu a 56,7% do nú-
mero total de vendas no ano.  

A queda entre julho e dezembro,
segundo a entidade, foi causada pela
mudança nas diretrizes do Finame,
que reduziu de 100% para 70% a parte
financiável do implemento. Ouro fator
que colaborou com a retração foi a
concentração de investimentos, por
grande parte dos empresários e frotis-
tas, na aquisição de caminhões com
motorização P5. Para Rafael Campos,
o ritmo decrescente de vendas não irá
cessar até que as regras de financia-
mento não sejam alteradas.

MOROSIDADE – O primeiro bimes-
tre de 2012 não foi diferente. Com
25.712 implementos comercializados,
o setor registrou uma queda de 3,23%,
frente as 26.571 peças produzidas em
2010. “Vejo com grande preocupação a

Osegmento de implementos ro-
doviários registrou, ao longo
de 2011, a comercialização de

exatas 190.825 unidades no mercado
interno e superou em 12,06% a produ-
ção de 170.283 unidades contabilizadas
em 2010, alcançando um novo recorde
histórico de produção no Brasil. Entre-
tanto, quando observados os resulta-

Comemorações 
em suspenso

implementos rodoviários

dos consolidados entre os semestres,
nota-se uma queda brusca nas vendas
do segundo período. “Alcançamos em
2011 um belo resultado, mas com uma
redução significativa ao final do ano”,
afirmou Rafael Wolf Campos, presi-
dente da Anfir, Associação Nacional
dos Fabricantes de Implementos Rodo-
viários. Até o mês de julho, o número

Vanei Geremia, 
da Randon: “A acomodação 

no mercado deverá 
permanecer até março”
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da Randon, durante co-
letiva de imprensa rea-
lizada em Caxias do
Sul (RS). A receita líqui-
da consolidada foi de
R$ 4,16 bilhões e as ex-
portações totalizaram
US$ 294 milhões, outro
recorde de 2011 e, se-
gundo Schmitt, o nú-

mero mais brilhante no exercício.
A Randon Implementos, carro-che-

fe do grupo, investiu ao longo do ano
em melhorias na Linha R e produziu
19.359 semirreboques no período, vo-
lume correspondente a 32,6% da pro-
dução nacional. Segundo a Anfir, o se-
tor fechou o ano com 59.441 semirre-
boques produzidos. O segmento de
implementos foi responsável por
49,72% de toda receita líquida consoli-
dada pelo Grupo Randon, com cerca
de R$ 2,06 bilhões faturados. 

A queda do percentual financiável
através do Finame não afetou signifi-
cativamente o desempenho de 2011 da
empresa, segundo seus dirigentes.
Mas para 2012, a previsão é de um ano
menos produtivo. Vanei Geremia, di-
retor comercial, frisou que a troca do
P5 para o P7, associado à restrição do
Finame, está causando uma certa aco-
modação no mercado, que deverá per-
manecer  até março. “Podemos ter um

primeiro trimestre um
pouco conturbado, mas
acreditamos que o res-
tante do ano seja positi-
vo”, afirmou Geremia.

O VÔO DA FÊNIX –
A Noma do Brasil, que
apresentou sua nova li-
nha de implementos Fe-
nix, para o segmento le-
ve, na Fenatran 2011,
tem planos de expandir
sua participação no mer-
cado até o ano de 2016.

morosidade do go-
verno perante essa
situação. Sem alte-
ração que dê supor-
te ao setor, os inves-
timentos programados poderão não se
realizar e até dispensa de funcionários
poderá acontecer”, alerta o dirigente.

Caso a parte financiável pelo Fina-
me retorne a 100%, o resultado do se-
tor poderá crescer e atingir 9,0% supe-
rior acima dos resultados de 2011, pro-
jeta a Anfir. Ao contrário, se o crédito
permanecer estável, o ano certamente
fechará no vermelho, com queda de
2,1% na produção, estima o presidente
da Anfir.

RECORDISTA – Do lado fabricantes,
mais uma vez, a Randon superou suas
expectativas e consolidou novos recor-
des. No ano passado, o Grupo Randon
alcançou uma receita bruta total de R$
6,38 bilhões. “Tivemos um ótimo de-
sempenho, com a consolidação de nú-
meros históricos como a receita bruta
total e a gerada pelas importações”, afir-
mou Astor Milton Schmitt, diretor cor-
porativo e de relações com investidores,
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A fabricante de semirrebo-

ques Rodofort esta investindo

na ampliação de sua rede de dis-

tribuidores e com isso busca au-

mentar sua produção em 2012.

No ano passado, a empresa pro-

duziu 2752 unidades, número

13,4% maior, se comparado aos

2427 implementos gerados em

2010. “Nosso aumento produti-

vo em 2011 se deu principal-

mente em função do momento

favorável, vivenciado pelo mer-

cado de implementos. Com a

chegada da Copa do Mundo e as

Olimpíadas, grandes investi-

mentos serão gerados em infra-

estrutura no Brasil”, explicou

Leonardo José De Vincenzo Fi-

lho, gerente de vendas da Rodo-

fort. Com uma maior rede de

distribuição, a implementadora

espera aumentar sua produção

em 10%, no em curso.

Ampliando a rede

Marcos Noma: “Mesmo 
que o mercado reaja, 

provavelmente não haverá
grande expressão no 

aumento das vendas” 

Rafael Campos:
“Alcançamos em 2011

um belo resultado,
mas com uma redução

significativa ao
final do ano”

De Vicenzo: Rodofort espera 
produzir 10% a mais em 2012
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implementos rodoviários

vendas, de um modo geral, mas o
segundo semestre do ano foi desfa-
vorável”, afirmou Marcos Noma,
presidente da empresa. “A crise eco-
nômica que acometeu diversos paí-
ses no mundo, associada a uma me-
nor oferta de crédito no mercado do-
méstico, certamente contribuíram
para as quedas nas vendas”, explica
o executivo.

Já em 2012, o início do ano mos-
trou-se favorável para a fabricante.
Logo no primeiro bimestre a empre-
sa arrematou 10% da participação
no mercado. Mesmo assim, preserva
a cautela nas projeções para 2012:
“Mesmo que haja reação do mercado,
provavelmente, não haverá grande ex-
pressão no aumento das vendas”, vati-
cina Marcos.

ANO TRIUNFAL – Para a Rossetti, o
desempenho da empresa no ano pas-
sado foi positivo. Com a comercializa-
ção de mais de 7.300 equipamentos, a
fabricante conquistou um recorde nas
vendas. “O ano de 2011 foi ótimo, um
dos melhores que já tivemos”, assegu-
ra Daniel Rosseti, diretor de marke-
ting. Apesar do saldo positivo, a Ros-
seti não escapou da morosidade gera-
da pelo mercado, em função das dúvi-
das a respeito da norma de emissões
de poluentes Proconve P7 e a nova
motorização exigida. Segundo Rosset-
ti, houve uma queda na procura dos

produtos do mês de outubro em dian-
te. Para o fechamento de 2012, o exe-
cutivo prevê um estacionamento de
seus resultados.

FREADA – Após ter registrado um re-
sultado recorde nas vendas em 2011, a
Metalesp enxerga com apreensão o
mercado para o ano em curso. A linha
Série X, apresentada no decorrer de
2011, teve boa aceitação do mercado.
Com isso a empresa aumentou em
15% seu faturamento, se comparado
com os resultados de 2010 e percorreu
todo o ano passado com número favo-
rável em suas vendas. “O mercado de
implementos estava tão aquecido que
compensou, para a Metalesp, a desace-
leração gerada pela diminuição de cré-
dito”, afirmou João Manuel Lago de

Carvalho Cardoso, gerente de
vendas e marketing. No en-
tanto, o executivo está pessi-
mista em relação a 2012, ob-
servando o comportamento
do mercado nos primeiros
meses. “Em fevereiro, o mer-
cado de silos e tanques sofreu
uma retração de 15% ”, expli-
cou João Manuel. O executivo
espera retração do mercado,
mas não arrisca afirmar a di-
mensão deste declínio.

Com um progresso de 25% no fatura-
mento em 2011, em relação ao período
anterior, a empresa conseguiu fechar o
exercício com cerca de 9% de market
share. A meta da fabricante  é conquis-
tar a quarta colocação no ranking de
vendas nacional entre as implementa-
doras, aumentando sua participação
para 15%. 

Assim como para os demais fabri-
cantes do setor, o segundo semestre do
ano passado não foi muito diferente
para a Noma. Não fosse a redução da
fatia financiável do Finame, a empresa
certamente registraria um melhor de-
sempenho na comercialização de seus
produtos. “Tivemos progresso nas

Com o início das obras para os

grandes eventos que serão reali-

zados no Brasil, como a Copa do

Mundo e as Olimpíadas, os semir-

reboque na versão carrega tudo

acusaram o maior crescimento

nas vendas, em comparação a ou-

tros modelos, o equivalente

32,35%, no biênio 2010/2011.

Outro equipamento pesado em

destaque, o semirreboque porta-

contêiner, superou em 26,75% as

vendas no período. A boa perfor-

mance é reflexo do aumento da

movimentação portuária, que

conquistou resultados expressivos

no ano passado. Um bom exem-

plo disso é o Porto de Santos, na

Baixada paulista, que ultrapassou

a marca de um milhão de contêi-

neres movimentados, superando

a meta de 1.529.32 TEUs (medida

referente a um container de 20

pés) projetada para o ano.

Modelos em alta

Daniel Rosseti:
“ano foi ótimo;

um dos melhores
que já tivemos”

João Manuel
Carvalho, da

Metalesp:
mercado 

deve sofrer
retração
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eventos I

Mostrando tecnologias inovadoras em peças e equipamentos para
veículos comerciais, a terceira edição da Automec Pesados &
Comerciais lança aplicativo inédito para localizar expositores

Por Sônia Crespo

Foram necessárias apenas duas
edições da feira para que a ter-
ceira versão da Automec Pesa-

dos & Comerciais se transformasse na
mais importante vitrine de lançamen-
tos da indústria de componentes para
caminhões, ônibus e demais veículos
pesados produzidos no país. A dimen-
são do evento pode ser avaliada por
números: serão cerca de 500 exposito-
res, 13 deles de outros países. Ao pro-

Componentes de peso

jetar para 2012 investimentos de R$ 2,5
bilhões no desenvolvimento de novas
soluções em componentes, o setor de
autopeças trará muitas novidades pa-
ra a feira, promovida pela Reed Exhi-
bitions Alcântara Machado, entre 10 e
14 de abril, no Pavilhão de Exposições
do Anhembi, em São Paulo (SP). 

O presidente do Sindipeças, Paulo

Butori, diz que a feira, que começou
modesta − embora representando seg-
mento fundamental, a linha pesada –
ganhou massa e consolidou-se. “Os
produtos mostrados equipam veículos
que transportam as riquezas das na-
ções. Eles mereciam há muito tempo
espaço exclusivo”, destaca o executivo,
ressaltando a importância do evento
para o setor de autopeças: “Para nós, a
participação em feiras e outros eventos
de abrangência internacional é impor-
tantíssima porque nos permite mostrar
ao mundo nossa habilidade de desen-
volver e produzir”, acrescenta.

CADEIA PRODUTIVA EM PESO –
Hércules Ricco, diretor do evento, ex-
plica como oportunamente a  feira reu-
nirá, em um só espaço, toda a cadeia
envolvida na produção, distribuição e
venda. “Além de indústrias de autope-
ças para veículos pesados e comerciais,
estarão presentes empresas de equipa-
mentos de manutenção, acessórios e
tuning, fornecedores de equipamentos
para terminais de cargas, de equipa-
mentos de segurança e tecnologia, em-
presas de Logística, de reparação e ma-
nutenção automotiva, distribuidoras
de petróleo e derivados e componentes
para lubrificação”, enumera. 

Na terceira versão do evento a
aposta dos organizadores está nas no-
vas tecnologias para ajudar o visitante
a conhecer a feira e ter detalhes dos ex-
positores à mão, com maior facilidade.
“No site da Automec (www.automec
pesados.com.br) o visitante e o exposi-
tor poderão baixar um aplicativo com
várias informações. Por meio desse
aplicativo é possível navegar pela lista
de expositores, ter informações sobre
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Paulo Butori (destaque), do Sindipeças: feira começou modesta, ganhou massa e consolidou-se
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produtos, filtrar exposi-
tores por categorias, fa-
zer credenciamento, até
mesmo traçar uma rota
de um expositor a outro
na planta do evento, sa-
ber como chegar, onde
estacionar, além de po-
der conferir as fotos do
evento diariamente”, re-
lata Ricco.

NOVOS NO PEDAÇO
– Com maior espaço de-
dicado ao setor, a Auto-
mec Pesados & Comer-
ciais engloba agora tam-
bém equipamentos para
terminais de cargas, mo-
vimentação e armazena-
gem e também o setor de
serviços. Conta ainda
com reforços internacio-
nais nesta edição, como
expositores da Alema-
nha, Argentina, Canadá,
China, Espanha, França,
Índia, Itália, Suécia, Suí-
ça, Taiwan, Turquia e
USA. “Este ano devemos
ter cerca de 500 marcas,
num espaço de 36 mil
metros quadrados, por
onde devem circular
aproximadamente 30 mil
visitantes”, estima Ricco.

A chegada das novas
tecnologias do Euro V
no País também é um
atrativo para exposito-
res e visitantes. “O re-
parador está ávido por
informação e também
para conhecer as ten-
dências deste segmento
que está em constante
evolução”, comenta An-
tonio Fiola, presidente
do Sindirepa-SP.

Os quase 500 expositores da Automec

Pesados&Comerciais 2012 prometem apre-

sentar muitas novidades em seus estandes,

durante os 5 dias da mega exposição. Con-

fira no quadro, alguns desses lançamentos.

● A Eaton revela que irá mostrar sua

nova linha de embreagens para caminhões

e ônibus a partir de 7 toneladas e a linha

Reman, composta por transmissões, sincro-

nizadores e embreagens remanufaturados

com qualidade e garantia asseguradas.

Carlos Roberto Dourado, gerente de After-

market para a América do Sul, diz que os

novos discos são equipados com sistema in-

terno de pré-amortecimento, que reduz o

ruído da marcha lenta e aumenta a vida

útil dos componentes da caixa de câmbio.

A fabricante mostrará também uma nova

linha de volantes para motor, programada

para ser lançada no mercado a partir do se-

gundo semestre deste ano.

● Novas embreagens de 430 mm para

veículos pesados, que começarão a ser pro-

duzidas pela empresa a partir de abril, po-

derão ver vistas no estande da  Platodiesel.

Até então, a empresa só remanufaturarva

as peças. “Fazíamos uma média de 16 mil

conjuntos por mês. Com o início da produ-

ção dos equipamentos, queremos aumen-

tar nossa fabricação em 40%”, estima João

Carlos Gardin, diretor comercial da empre-

sa. Ele aponta também que o objetivo da

estratégia está em alcançar um novo nicho

de mercado: “Com a embreagem fabrica-

da, iremos abranger um novo nicho de

mercado. Até então atendíamos o consu-

midor final (frotistas) e a partir de agora

também abasteceremos lojas e distribuido-

res”, destaca o executivo. 

● A MecPar traz a linha 2012 de com-

ponentes de cardan e de suspensão e dire-

ção, adequados aos padrões dos novos

motores P7. 

● Três novas linhas de abraçadeiras em

nylon reutilizável é a novidade da Metal-

matrix. A empresa também mostra etique-

ta para escrever e etiqueta identificadora,

que proporcionam segurança na fixação

de diversos objetos e podem ser utilizadas

diversas vezes. 

● Presente pela primeira vez no evento,

a Belenus apresentará seu portfólio com-

pleto de fixadores e ferramentas manuais.

Além da nova linha de parafusos e porcas

especiais e de ferramentas BelTools, como

chaves de aperto, óleo desengripante e

macacos hidráulico.

● Uma mola pneumática personaliza-

da e colorida, que exala um aroma agra-

dável é a novidade da Airtech. A empre-

sa também mostra produtos que refor-

çam molas pneumáticas. Além de um no-

vo sensor responsável por controlar o va-

zamento de ar, que garante maior segu-

rança ao motorista.

● A Speedmaq conta que terá três no-

vidades no estande: uma bancada para tes-

te de injeção eletrônica diesel, comandada

por um moderno monitor em touch

screen, outra para bombas injetoras em SM

820 Evolution e um modelo de opacímetro

que controla poluentes da linha diesel.

● Um novo Programa de Logística re-

versa - Revert, que detalha o processo de

reutilização de suas lonas, é a novidade da

Duroline. 

● Já a AESA diz que exibirá novos con-

juntos de feixes de molas, com destaque

para as molas parabólicas, grampos, espi-

gões e pinos de olhete.

As novidades da feira
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Com a presença de 65 exposito-
res, todos vinculados à cadeia
produtiva da indústria de

pneus e bandas, o Expo Center Norte
abre suas portas em São Paulo, no pe-
ríodo de 11 a 13 de abril, para realiza-
ção da Recaufair/Pneushow.  Em sua
edição 2012, a previsão de visitas é de
5 a 10% maior que as 10 mil pessoas
que estiveram presentes na edição an-
terior, de 2010.

Realizado pela Aresp (Associação
das Empresas Reformadoras de
Pneus do Estado de São Paulo) e or-
ganizado pela Francal Feiras, o even-
to pretende reunir representantes de
diversos países, em 16 mil metros
quadrados de área. Lucia Cristina de
Bueno, gerente de negócios da Fran-
cal, explica a importância do evento.
“O Brasil é um país que anda sobre

rodas. Por isso, a Recaufair/Pneu
show 2012 busca promover a integra-
ção do transportador, a indústria au-
tomobilística e os fabricantes de
pneus e bandas, além de propiciar um
ambiente propício para os negócios”,
declara. 

SOMA DE FORÇAS – A executiva
conta que, no início, o evento era de-
nominado apenas de Recaufair e tinha
como público-alvo o mercado de refor-
ma de pneus. Em 2008, a organização
notou a necessidade de oferecer outros
serviços e decidiu juntar forças com a
PneuShow, voltada para os  fabrican-
tes de pneumáticos, dando origem à
PneuShow Recaufair. Paralelo à feira,
acontece a Expobor 2012 – 10ª Feira In-
ternacional de Tecnologia, Máquinas e
Artefatos de Borracha. 

Por Bruno Aurélio

eventos II

Em sua décima edição, a Pneushow/Recaufair pretende reunir 
65 expositores, entre fabricantes de pneus e reformadoras, além 
de oferecer painéis, encontros e palestras técnicas sobre o tema

Mão na roda
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Evento reunirá 
65 expositores, de diversos 

países, em 16 mil metros 
quadrados de área

A Fate, associada ao Grupo

Vipal, informa que irá apresentar

sua linha de pneus para diferen-

tes aplicações, como passeio, car-

ga, agrícola, radiais e de trans-

porte. Além de lançar o modelo

Fatecargo SU100, para uso no

transporte urbano de passagei-

ros. A Global Brasil mostra sua li-

nha de pneus importados para o

segmento de carga pesada, re-

forçados com duas telas de aço e

capa de nylon, que reduzem a

tração, o desgaste e o ruído, pro-

porcionando economia de com-

bustível. A Hankook traz novas

medidas para as linhas já apre-

sentadas ao mercado, como a

AH22, voltada ao transporte de

média e longa distância. Já a Vi-

pal irá destacar seus produtos da

linha verde, como a banda pré-

moldada ECO. Bem como sua li-

nha tradicional, como a banda

pré-moldada DV-UM3, para re-

forma de pneus de ônibus e ca-

minhões do segmento urbano.

O que ver na Recaufair
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Ranking FROTA&Cia 2012 - Mercado de Veículos Comerciais

COMERCIAIS DE CARGA
UTILITÁRIOS DE CARGA

CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA
Licenciamentos Participação de Mercado

Ordem Categoria 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
1 Camioneta de Carga 30.487 35.684 17,05% 47,31% 47,40% 0,09%
2 Furgão Leve 26.752 10.814 15,18% 41,51% 40,93% -0,58%
3 Furgão 7.205 8.786 21,94% 11,18% 11,67% 0,49%

Total 64.444 75.284 16,82% 100,00% 100,00%

FURGÃO LEVE (equipado com carroceria de fábrica e capacidade até 1t de carga)

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA
Licenciamentos Participação de Mercado

Ordem Marca  2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
1 Fiat 19.965 21.532 7,85% 74,63% 69,88% -4,75%
2 Renault 2.301 3.053 32,68% 8,60% 9,91% 1,31%
3 Chana 868 2.803 222,93% 3,24% 9,10% 5,85%
4 Volkswagen 2.690 2.718 1,04% 10,06% 8,82% -1,23%
5 Peugeot 808 668 -17,33% 3,02% 2,17% -0,85%
6 Jinbei 6 21 250,00% 0,02% 0,07% 0,05%
7 Hafei 113 11 -90,27% 0,42% 0,04% -0,39%
8 Toyota 1 8 700,00% 0,00% 0,03% 0,02%

Total 6.752 30.814 15,18% 100,00% 100,00%

CLASSIFICAÇÃO POR  MARCA E MODELO
Licenciamentos Participação de Mercado

Ordem Marca Modelo 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
1 Fiat FIORINO 16.916 17.594 4,01% 63,23% 57,10% -6,14%
2 Fiat Doblò 3.014 3.906 29,60% 11,27% 12,68% 1,41%
3 Renault Kangoo Express 2.301 3.053 32,68% 8,60% 9,91% 1,31%
4 Volkswagen Kombi Furgão 2,688 2.718 1,12% 10,05% 8,82% -1,23%
5 Chana Changan Chana SCc 13d 163 1.153 607,36% 0,61% 3,74% 3,13%
6 Chana Changan Chana SC 1026 405 949 134,32% 1,51% 3,08% 1,57%
7 Chana Changan Chana SC 23d 266 697 162,03% 0,99% 2,26% 1,27%
8 Peugeot I/ Partner 808 668 -17,33% 3,02% 2,17% -0,85%
9 Fiat Strada 35 29 -17,14% 0,13% 0,09% -0,04%
10 Jinbei Van Cargo 3 19 533,33% 0,01% 0,06% 0,05%
11 Hafei Zhongyi Furgão 113 11 -90,27% 0,42% 0,04% -0,39%
12 Toyota Bandeirante  BJ 50 1 8 700,00% 0,00% 0,03% 0,02%
13 Chana Changan Chana SC 6360 30 4 -86,67% 0,11% 0,01% -0,10%
14 Fiat Palio Furgão -   3 - 0,00% 0,01% 0,01%
15 Jinbei I/ SY 6583 3 2 -33,33% 0,01% 0,01% 0,00%
16 Chana Changan Chana SC 1016 4 -   -   0,01% 0,00% -   
17 Volkswagen Gol Furgão 2 -   -   0,01% 0,00% - 

Total 26.752 30.814 15,18% 100,00% 100,00%

FURGÃO (equipado com carroceria de fábrica e capacidade superior a 1t de carga)

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA
Licenciamentos Participação de Mercado

Ordem Marca  2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
1 Fiat 3.617 4.941 36,60% 50,20% 56,24% 6,04%
2 Ford 842 1.556 84,80% 11,69% 17,71% 6,02%
3 Mercedes-Benz 916 896 -2,18% 12,71% 10,20% -2,52%
4 Peugeot 999 786 -21,32% 13,87% 8,95% -4,92%
5 Citroen 203 288 41,87% 2,82% 3,28% 0,46%
6 Iveco 552 242 -56,16% 7,66% 2,75% -4,91%
7 Renault 76 69 -9,21% 1,05% 0,79% -0,27%
8 Jinbei -   8 -   0,00% 0,09% -   

Total 7.205 8.786 21,94% 100,00% 100,00%

Fonte: Renavam/Fenabrave/FROTADatabank - Legenda: Desempenho em 2011 - acima da média  - abaixoda média  - maior crescimento  - perda           - aumento  - perda  - maior crescimento 
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CLASSIFICAÇÃO POR  MARCA E MODELO
Licenciamentos Participação de Mercado

Ordem Marca Modelo 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
1 Fiat DUCATO CARGO 3.499 4.738 35,41% 48,56% 53,93% 5,36%
2 Ford Transit Furgão 839 1.555 85,34% 11,64% 17,70% 6,05%
3 Mercedes-Benz Sprinter 311 878 826 -5,92% 12,19% 9,40% -2,78%
4 Peugeot Boxer 999 786 -21,32% 13,87% 8,95% -4,92%
5 Citroen Jumper F 35 203 288 41,87% 2,82% 3,28% 0,46%
6 Iveco Daily 35S 14 549 238 -56,65% 7,62% 2,71% -4,91%
7 Fiat Ducato Transformados 118 203 72,03% 1,64% 2,31% 0,67%
8 Mercedes-Benz Sprinter Transformadas 38 70 84,21% 0,53% 0,80% 0,27%
9 Renault Master 76 69 -9,21% 1,05% 0,79% -0,27%
10 Jinbei Topic Furgão -   8 -   0,00% 0,09% -   
11 Iveco Daily Transformadas 3 4 33,33% 0,04% 0,05% 0,00%
12 Ford Econline E-150 3 1 -66,67% 0,04% 0,01% -0,03%

Total 7.205 8.786 21,94% 100,00% 100,00%

CAMIONETA DE CARGA  (chassi cabine com capacidade até 3,5t de carga) 

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA
Licenciamentos Participação de Mercado

Ordem Marca  2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
1 Hyundai 14.859 10.331 -30,47% 48,74% 28,95% -19,79%
2 Kia 8.480 10.277 21,19% 27,82% 28,80% 0,98%
3 Hafei 1.313 5.725 336,02% 4,31% 16,04% 11,74%
4 Iveco 2.707 4.601 69,97% 8,88% 12,89% 4,01%
5 Renault 2.229 3.086 38,45% 7,31% 8,65% 1,34%
6 Ford 333 985 195,80% 1,09% 2,76% 1,67%
7 Mercedes-Benz 556 674 21,22% 1,82% 1,89% 0,07%
8 Toyota 5 4 -20,00% 0,02% 0,01% -0,01%
9 Fiat 2 1 -50,00% 0,01% 0,00% 0,00%
10 General Motors 1 -   -   0,00% 0,00% -   
11 Volkswagen 2 -   -   0,01% 0,00% -   

Total 30.487 35.684 17,05% 100,00% 100,00%

CLASSIFICAÇÃO POR  MARCA E MODELO
Licenciamentos Participação de Mercado

Ordem Marca Modelo 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
1 Hyundai HR 14.859 10.331 -30,47% 48,74% 28,95% -19,79%
2 Kia Motors Bongo K 2500 7.916 10.029 26,69% 25,97% 28,11% 2,14%
3 Hafei Towner picape 1.313 5.434 313,86% 4,31% 15,23% 10,92%
4 Iveco Daily 35S14 2.707 4.601 69,97% 8,88% 12,89% 4,01%
5 Renault Master 2.229 3.086 38,45% 7,31% 8,65% 1,34%
6 Ford Transit CC 333 985 195,80% 1,09% 2,76% 1,67%
7 Mercedes-Benz 311 CDI Sprinter Street C 435 460 5,75% 1,43% 1,29% -0,14%
8 Hafei Start picape -   291 - 0,00% 0,82% -   
9 Kia Motors Bongo K 2700 563 248 -55,95% 1,85% 0,69% -1,15%
10 Mercedes-Benz 413 CDI Sprinter C 119 212 78,15% 0,39% 0,59% 0,20%
11 Toyota Bandeirante  BJ 55 5 4 -20,00% 0,02% 0,01% -0,01%
12 Mercedes-Benz Outras Sprinter 2 2 0,00% 0,01% 0,01% 0,00%
13 Fiat Fiorino picape 2 1 -50,00% 0,01% 0,00% 0,00%
14 General Motors K 3500 1 -   -   0,00% 0,00% -   
15 Kia Motors Bongo K 2400 1 -   -   0,00% 0,00% -   
16 Volkswagen Kombi picape 2 -   -   0,01% 0,00% -   

Total 30.487 35.684 17,05% 100,00% 100,00%

CAMINHÕES (acima de 3,5t de PBT)

CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA DE PESO
Licenciamentos Participação de Mercado

Categoria 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
Semipesado 51.542 60.130 16,66% 32,92% 34,86% 1,94%

Pesado 49.827 51.302 2,96% 31,83% 29,75% -2,08%
Leve 34.280 39.388 14,90% 21,90% 22,84% 0,94%
Médio 14.017 14.052 0,25% 8,95% 8,15% -0,81%

Semileve 6.849 7.533 9,99% 4,37% 4,37% -0,01%
Não Identificado 47 65 - 0,03% 0,04% 0,01%

Total 156.562 172.470 10,16% 100,00% 100,00%

Fonte: Renavam/Fenabrave/FROTADatabank - Legenda: Desempenho em 2011 - acima da média  - abaixoda média  - maior crescimento  - perda           - aumento  - perda  - maior crescimento 
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CAMINHÕES (acima de 3,5t de PBT) - continuação

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA
Licenciamentos Participação de Mercado

Ordem Marca 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
1 MAN/Volkswagen 45.203 50.820 12,43% 28,87% 29,47% 0,59%
2 Mercedes-Benz 40.490 42.257 4,36% 25,86% 24,50% -1,36%
3 Ford 27.612 30.344 9,89% 17,64% 17,59% -0,04%
4 Volvo 15.296 19.068 24,66% 9,77% 11,06% 1,29%
5 Iveco 11.775 14.236 20,90% 7,52% 8,25% 0,73%
6 Scania 15.259 13.484 -11,63% 9,75% 7,82% -1,93%
7 Sinotruk 201 879 337,31% 0,13% 0,51% 0,38%
8 Agrale 678 827 21,98% 0,43% 0,48% 0,05%
9 International 48 371 672,92% 0,03% 0,22% 0,18%
10 JMC -   178 - 0,00% 0,10% -   
11 Hyundai -   4 - 0,00% 0,00% -   
12 Foton -   2 - 0,00% 0,00% -   

Total 156.562 172.470 10,16% 100,00% 100,00%

CAMINHÕES SEMILEVES (PBT superior a 3,5t e inferior a 6t) 

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA
Licenciamentos Participação de Mercado

Ordem Marca 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
1 Ford 3.046 3.669 20,45% 44,47% 48,71% 4,08%
2 Iveco 1.764 2.196 24,49% 25,76% 29,15% 3,31%
3 MAN/Volkswagen 995 861 -13,47% 14,53% 11,43% -3,15%
4 Mercedes-Benz 1.044 807 -22,70% 15,24% 10,71% -4,58%

Total 6.849 7.533 9,99% 100,00% 100,00%

CLASSIFICAÇÃO POR  MARCA E MODELO
Licenciamentos Participação de Mercado

Ordem Marca Modelo 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
1 FORD F 350 3.046 3.669 20,45% 44,47% 48,71% 4,23%
2 Iveco Daily 55C16 1.466 1.701 16,03% 21,40% 22,58% 1,18%
3 MAN/Volkswagen 5.140 E Delivery 995 861 -13,47% 14,53% 11,43% -3,10%
4 Mercedes-Benz Sprinter 313 949 682 -28,13% 13,86% 9,05% -4,80%
5 Iveco Daily 45S14 286 494 72,73% 4,18% 6,56% 2,38%
6 Mercedes-Benz Sprinter 413 71 114 60,56% 1,04% 1,51% 0,48%
7 Mercedes-Benz Sprinter 310 D F 4 4 0,00% 0,06% 0,05% -0,01%
8 Mercedes-Benz Sprinter 312 D F 2 4 100,00% 0,03% 0,05% 0,02%
9 Mercedes-Benz Sprinter Transformadas 18 2 -88,89% 0,26% 0,03% -0,24%
10 Iveco Daily 45S16 9 1 -88,89% 0,13% 0,01% -0,12%
11 Mercedes-Benz Sprinter 412 D C -   1 -   - 0,01% -   
12 Iveco Daily 3510 3 -   -   - 0,00% -   

Total 6.849 7.533 9,99% 100,00% 100,00%

CAMINHÕES LEVES (PBT superior a 6t e inferior a 10t)

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA
Licenciamentos Participação de Mercado

Ordem Marca 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
1 MAN/Volkswagen 12.671 15.022 18,55% 36,96% 38,14% 1,18%
2 Ford 9.796 11.191 14,24% 28,58% 28,41% 0,16%
3 Mercedes-Benz 10.073 10.441 3,65% 29,38% 26,51% -2,88%
4 Iveco 1.248 1.962 57,21% 3,64% 4,98% 1,34%
5 Agrale 492 588 19,51% 1,44% 1,49% 0,06%
6 JMC -   178 0,00% 0,00% 0,45% 0,45%
7 Hyundai -   4 -   0,00% 0,01% -
8 Foton -   2 -   0,00% 0,01% -

Total 34.280 39.388 14,90% 100,00% 100,00%

Fonte: Renavam/Fenabrave/FROTADatabank - Legenda: Desempenho em 2011 - acima da média  - abaixoda média  - maior crescimento  - perda           - aumento  - perda  - maior crescimento 
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CLASSIFICAÇÃO POR  MARCA E MODELO
Licenciamentos Participação de Mercado

Ordem Marca Modelo 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
1 MAN/Volkswagen 8.150 E Delivery 5.352 7.323 36,83% 15,61% 18,59% 2,98%
2 Mercedes-Benz 710 7.030 7.219 2,69% 20,51% 18,33% -2,18%
3 Ford Cargo 815 E 4.372 5.238 19,81% 12,75% 13,30% 0,54%
4 MAN/Volkswagen 9.150 E Delivery 2.216 4.983 124,86% 6,46% 12,65% -
5 Ford F 4000 3.571 4.000 12,01% 10,42% 10,16% -0,26%
6 Mercedes-Benz Accelo 915 2.880 3.097 7,53% 8,40% 7,86% -0,54%
7 MAN/Volkswagen 8.120 2.539 2.268 -10,67% 7,41% 5,76% -
8 Ford Cargo 712 1.853 1.951 5,29% 5,41% 4,95% -0,45%
9 Iveco Daily 70 C 16 1.115 1.438 28,97% 3,25% 3,65% 0,40%
10 Iveco Vertis 90 V 16 133 524 293,98% 0,39% 1,33% -
11 MAN/Volkswagen 8.150 E  127 366 188,19% 0,37% 0,93% 0,56%
12 Agrale 8500 TCA 264 301 14,02% 0,77% 0,76% -0,01%
13 Agrale 9200 TCA 142 140 -1,41% 0,41% 0,36% -0,06%
14 Mercedes-Benz 712 163 125 -23,31% 0,48% 0,32% -0,16%
15 JMC N 900 101 - 0,00% 0,26% -
16 MAN/Volkswagen 9.150 E  2,437 78 -96,80% 7,11% 0,20% -6,91%
17 JMC N 601 - 77 - - 0,20% -
18 Agrale 8500 TR 20 61 205,00% 0,06% 0,15% 0,10%
19 Agrale 8500 CD 29 47 62,07% 0,08% 0,12% -
20 Agrale 6000 D 32 33 3,13% 0,09% 0,08% -
21 Agrale Transformados - 4 - - 0,01% -
22 Hyundai HD 78 - 4 - - 0,01% -
23 MAN/Volkswagen 7.110 - 2 - - 0,01% -
24 Agrale Furgovan 6000 2 1 -50,00% 0,01% 0,00% 0,00%
25 Agrale Furgovan 8000 1 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26 Ford F 450 - 1 - - 0,00% -
27 Ford E 450 - 1 - - 0,00% -
28 Foton Aumark 638 ISF 140 - 1 - - 0,00% -
29 Foton Aumark 938 ISF 170 - 1 - - 0,00% -
30 MAN/Volkswagen 7.90 - 1 - - 0,00% -
31 MAN/Volkswagen 8.100 - 1 - - 0,00% -
32 Agrale 7.500 1 -   - 0,00% 0,00% -
33 Agrale 600 D 1 - 0,00% 0,00% -

Total 34.280 39.388 14,91% 100,00% 100,00%

CAMINHÕES MÉDIOS (PBT superior a 10t e inferior a 15t) 

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA
Licenciamentos Participação de Mercado

Ordem Marca 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
1 MAN/Volkswagen 7.656 8.000 4,49% 54,62% 56,93% 2,31%
2 Ford 3.020 3.028 0,26% 21,55% 21,55% 0,00%
3 Mercedes-Benz 3.116 2.617 -16,01% 22,23% 18,62% -3,61%
4 Agrale 186 239 28,49% 1,33% 1,70% 0,37%
5 Iveco 39 168 330,77% 0,28% 1,20% 0,92%

Total 14.017 14.052 0,25% 100,00% 100,00%

CLASSIFICAÇÃO POR  MARCA E MODELO
Licenciamentos Participação de Mercado

Ordem Marca Modelo 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
1 Volkswagen 13.180 Constellation 3.114 2.901 -6,84% 22,22% 20,64% -1,57%
2 Mercedes-Benz L 1318 2.892 2.463 -14,83% 20,63% 17,53% -3,10%
3 Volkswagen 15.180 2.000 2.138 6,90% 14,27% 15,21% 0,95%
4 Ford Cargo 1317 2.169 2.079 -4,15% 15,47% 14,80% -0,68%
5 Volkswagen 13180 Worker 1.350 1.969 45,85% 9,63% 14,01% 4,38%
6 Volkswagen 15.180 Worker 1.192 988 -17,11% 8,50% 7,03% -1,47%
7 Ford Cargo 1517 846 942 11,35% 6,04% 6,70% 0,67%
8 Agrale 13000 186 239 28,49% 1,33% 1,70% 0,37%
9 Iveco Vertis 130 V18 39 168 330,77% 0,28% 1,20% 0,92%
10 Mercedes-Benz Atego 1418 121 95 -21,49% 0,86% 0,68% -0,19%
11 Mercedes-Benz Atego 1518 65 44 -32,31% 0,46% 0,31% -0,15%
12 Mercedes-Benz L 1418 38 10 -73,68% 0,27% 0,07% -0,20%
13 Ford F12000 159 3 3 0,00% 0,02% 0,02% 0,00%
14 Volkswagen 12.140 - 3 - - 0,02% -

Fonte: Renavam/Fenabrave/FROTADatabank - Legenda: Desempenho em 2011 - Acima da média  - Abaixo  - Maior crescimento  - Perda - Aumento  - Maior crescimento 
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CAMINHÕES MÉDIOS (PBT superior a 10t e inferior a 15t) - continuação

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA E MODELO
Licenciamentos Participação de Mercado

Ordem Marca Modelo 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
15 Ford Cargo 1422 - 2 - - 0,01% -
16 Mercedes-Benz 1519 - 2 - - 0,01% -
17 Mercedes-Benz Atego 1315 - 2 - - 0,01% -
18 Ford Cargo 1418 - 1 - - 0,01% -
19 Ford F14000 HD 2 1 -50,00% 0,01% 0,01% -0,01%
20 Mercedes-Benz LK 1414 - 1 - - 0,01% -
21 Volkswagen 13,150 - 1 - - 0,01% -

Total 14.017 14.052 0,25% 100,00% 100,00%

CAMINHÕES SEMIPESADOS (PBT superior a 15t e inferior a 40t)

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA
Licenciamentos Participação de Mercado

Ordem Marca 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
1 MAN/Volkswagen 17.562 20.940 19,23% 34,07% 34,82% 0,75%
2 Mercedes-Benz 16.368 18.032 10,17% 31,76% 29,99% -1,77%
3 Ford 10.763 11.353 5,48% 20,88% 18,88% -2,00%
4 Volvo 3.450 5.005 45,07% 6,69% 8,32% 1,63%
5 Iveco 3.395 4.476 31,84% 6,59% 7,44% 13,01%
6 Scania 4 324 8000,00% 0,01% 0,54% 6843,13%

Total 51.542 60.130 16,66% 100,00% 100,00%

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA E MODELO
Licenciamentos Participação de Mercado

Ordem Marca Modelo 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
1 MAN/Volkswagen 24.250 6x2 Constellation 10.763 11.811 9,74% 20,88% 19,64% -1,24%
2 Mercedes-Benz L 1620 6.881 5.499 -20,08% 13,35% 9,15% -4,21%
3 Mercedes-Benz Atego 2425 3.244 4.602 41,86% 6,29% 7,65% 1,36%
4 Mercedes-Benz 1718 3.639 4.277 17,53% 7,06% 7,11% 0,05%
5 Volvo VM 260 6x2R 2.674 3.510 31,26% 5,19% 5,84% 0,65%
6 Ford Cargo 2628 6x4 2.400 2.598 8,25% 4,66% 4,32% -0,34%
7 Ford Cargo 2422 2.527 2.446 -3,21% 4,90% 4,07% -0,83%
8 Mercedes-Benz 2726 1.746 2.228 27,61% 3,39% 3,71% 0,32%
9 Ford Cargo 2428 CN -   2.099 -   0,00% 3,49% -   
10 MAN/Volkswagen 26.260 6x4 Constelation 1.538 2.013 30,88% 2,98% 3,35% 0,36%
11 Iveco Tector 240 E 25 1.814 2.002 10,36% 3,52% 3,33% -0,19%
12 Ford Cargo 2428 E 3.058 1.814 -40,68% 5,93% 3,02% -2,92%
13 MAN/Volkswagen 17.180 Worker 1.473 1.600 8,62% 2,86% 2,66% -0,20%
14 MAN/Volkswagen 17.250 Constellation 671 1.497 123,10% 1,30% 2,49% 1,19%
15 MAN/Volkswagen 24.220 Worker 753 1.253 66,40% 1,46% 2,08% 0,62%
16 Iveco Eurocargo 170 E 22 372 1.013 172,31% 0,72% 1,68% 0,96%
17 Mercedes-Benz Atego 2428 513 960 87,13% 1,00% 1,60% 0,60%
18 MAN/Volkswagen 24.250 8x2 Constellation 529 911 72,21% 1,03% 1,52% 0,49%
19 Ford Cargo 1722 1.019 910 -10,70% 1,98% 1,51% -0,46%
20 Volvo VM 260 6x4R 479 833 73,90% 0,93% 1,39% 0,46%
21 Iveco Eurocargo 260 E 25 428 666 55,61% 0,83% 1,11% 0,28%
22 Ford Cargo 2622 622 628 0,96% 1,21% 1,04% -0,16%
23 MAN/Volkswagen 26.220 Worker 659 565 -14,26% 1,28% 0,94% -0,34%
24 Ford Cargo 1717 706 449 -36,40% 1,37% 0,75% -0,62%
25 IVECO Eurocargo 230 E 24 374 397 6,15% 0,73% 0,66% -0,07%
26 MAN/Volkswagen 31.260 Constellation 324 376 16,05% 0,63% 0,63% 0,00%
27 Scania P 270 B 6x2 2 309 15350,00% 0,00% 0,51% 0,51%
28 MAN/Volkswagen 17.250 E 310 302 -2,58% 0,60% 0,50% -0,10%
29 MAN/Volkswagen 24.320 6x2 Constellation 291 285 -2,06% 0,56% 0,47% -0,09%
30 Volvo VM 260 4x2R 114 271 137,72% 0,22% 0,45% 0,23%
31 Volvo VM 210 109 254 133,03% 0,21% 0,42% 0,21%
32 Mercedes-Benz Atego 1725 173 253 46,24% 0,34% 0,42% 0,09%
33 Ford Cargo 2428 E Não Identificado 239 208 -12,97% 0,46% 0,35% -0,12%
34 Iveco Tector 170 E 22 284 173 -39,08% 0,55% 0,29% -0,26%
35 Ford Cargo 2428 E 8x2 111 149 34,23% 0,22% 0,25% 0,03%
36 MAN/Volkswagen 17.220 Worker 124 143 15,32% 0,24% 0,24% 0,00%

Fonte: Renavam/Fenabrave/FROTADatabank - Legenda: Desempenho em 2011 - acima da média  - abaixoda média  - maior crescimento  - perda           - aumento  - perda  - maior crescimento 
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CLASSIFICAÇÃO POR MARCA E MODELO
Licenciamentos Participação de Mercado

Ordem Marca Modelo 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
37 Volvo VM 260 Não Identificado 74 137 85,14% 0,14% 0,23% 0,08%
38 Iveco EC Tector 230 E 22 2 132 6500,00% 0,00% 0,22% 0,22%
39 MAN/Volkswagen 26.260 8x4 Constellation 83 124 49,40% 0,16% 0,21% 0,05%
40 Mercedes-Benz Atego 1718 97 80 -17,53% 0,19% 0,13% -0,06%
41 Mercedes-Benz Atego 1728 14 66 371,43% 0,03% 0,11% 0,08%
42 MAN/Volkswagen 17.320 Constellation 35 41 17,14% 0,07% 0,07% 0,00%
43 Iveco Tector 260 E 25 17 38 123,53% 0,03% 0,06% 0,03%
44 Mercedes-Benz 2726 8x4 33 29 -12,12% 0,06% 0,05% -0,02%
45 Ford Cargo 2628 8x4 37 25 -32,43% 0,07% 0,04% -0,03%
46 Mercedes-Benz 2428 8x4 4 21 425,00% 0,01% 0,03% 0,03%
47 Iveco 170 E 25N 4x2 5 16 220,00% 0,01% 0,03% 0,02%
48 Scania P 270 B 4x2 1 14 1300,00% 0,00% 0,02% 0,02%
49 Iveco Eurocargo 170 E 24 16 12 -25,00% 0,03% 0,02% -0,01%
50 Mercedes-Benz 2425 8x4 13 12 -7,69% 0,03% 0,02% -0,01%
51 MAN/Volkswagen 24.250 Worker 6x2 3 12 300,00% 0,01% 0,02% 0,01%
52 Ford Cargo 2428 E 8x4 5 11 120,00% 0,01% 0,02% 0,01%
53 Ford Cargo 2628 E Não Identificado 20 9 -55,00% 0,04% 0,01% -0,02%
54 Iveco Tector Não Identificado 7 9 28,57% 0,01% 0,01% 0,00%
55 Iveco 260 E 25N 6x4 17 7 -58,82% 0,03% 0,01% -0,02%
56 MAN/Volkswagen 24.250 8x4 5 6 20,00% 0,01% 0,01% 0,00%
57 Iveco EC Tector 170 E 22 18 5 -72,22% 0,03% 0,01% -0,03%
58 Iveco EC Tector 230 E 24 40 4 -90,00% 0,08% 0,01% -0,07%
59 Ford Cargo 2626 9 3 -66,67% 0,02% 0,00% -0,01%
60 Mercedes-Benz 2423 11 3 -72,73% 0,02% 0,00% -0,02%
61 Ford Cargo 2632 E 1 2 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
62 Ford F 16.000 -   1 -   0,00% 0,00% -   
63 Ford Cargo 3222 9 1 -88,89% 0,02% 0,00% -0,02%
64 Iveco E 160 E 21 -   1 -   0,00% 0,00% -   
65 Iveco Eurotech 450 E 37 1 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
66 Mercedes-Benz 1720 A -   1 -   0,00% 0,00% 0,00%
67 Mercedes-Benz LS 1624 -   1 -   0,00% 0,00% -   
68 Scania P 270 B 6x4 1 1 0,00% 0,00% 0,00% -   
69 MAN/Volkswagen 24220 1 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total 51.542 60.130 16,66% 100,00% 100,00%

CAMINHÕES PESADOS (PBT superior a 40t e PBTC igual ou superior a 45t) 

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA
Licenciamentos Participação de Mercado

Ordem Marca 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
1 Volvo 11.846 14.063 18,72% 23,77% 27,41% 3,64%
2 Scania 15.255 13.160 -13,73% 30,62% 25,65% -4,96%
3 Mercedes-Benz 9.888 10.355 4,72% 19,84% 20,18% 0,34%
4 MAN/Volkswagen 6.319 5.997 -5,10% 12,68% 11,69% -0,99%
5 Iveco 5.329 5.434 1,97% 10,70% 10,59% -0,10%
6 Ford 941 1.043 10,84% 1,89% 2,03% 0,14%
7 Sinotruk 201 879 337,31% 0,40% 1,71% 1,31%
8 International 48 371 672,92% 0,10% 0,72% 0,63%

Total 49.827 51.302 2,96% 100,00% 100,00%

CLASSIFICAÇÃO POR  MARCA E MODELO
Licenciamentos Participação de Mercado

Ordem Marca Modelo 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
1 Volvo FH 440 6x2 T 6.518 5.539 -15,02% 13,08% 10,80% -2,28%
2 Scania G 420 A 6x4 1.646 2.767 68,10% 3,30% 5,39% 2,09%
3 MAN/Volkswagen 19.320 2.484 2.250 -9,42% 4,99% 4,39% -0,60%
4 MAN/Volkswagen 31.320 6x4 Constellation 2.091 2.136 2,15% 4,20% 4,16% -0,03%
5 Volvo FH 440 6x4 T 719 2.091 190,82% 1,44% 4,08% 2,63%
6 Volvo FH 520 6x4 T 738 1.923 160,57% 1,48% 3,75% 2,27%
7 Scania P 340 A 4x2 1.756 1.822 3,76% 3,52% 3,55% 0,03%
8 Mercedes-Benz LS 1634 1.600 1.801 12,56% 3,21% 3,51% 0,30%
9 Mercedes-Benz Axor 2544 1.974 1.579 -20,01% 3,96% 3,08% -0,88%
10 Mercedes-Benz Axor 2831 857 1.530 78,53% 1,72% 2,98% 1,26%

Fonte: Renavam/Fenabrave/FROTADatabank - Legenda: Desempenho em 2011 - acima da média  - abaixoda média  - maior crescimento  - perda           - aumento  - perda  - maior crescimento 
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CAMINHÕES PESADOS (PBT superior a 40t e PBTC igual ou superior a 45t) - continuação

CLASSIFICAÇÃO POR  MARCA E MODELO
Licenciamentos Participação de Mercado

Ordem Marca Modelo 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação%
11 Scania G 420 A 6x2 1.450 1.337 -7,79% 2,91% 2,61% -0,30%
12 Iveco Stralis 740 S46TZ 6x4 543 1.303 139,96% 1,09% 2,54% 1,45%
13 Iveco Stralis 570 S 41T 6x2 1.839 1.222 -33,55% 3,69% 2,38% -1,31%
14 Scania G 420 A 4x2 4.031 1.135 -71,84% 8,09% 2,21% -5,88%
15 Scania G 380 A 4x2 2.734 1.085 -60,31% 5,49% 2,11% -3,37%
16 Mercedes-Benz Axor 3344 895 989 10,50% 1,80% 1,93% 0,13%
17 Mercedes-Benz Axor 1933 1.164 937 -19,50% 2,34% 1,83% -0,51%
18 Scania P 340 A 6x2 477 893 87,21% 0,96% 1,74% 0,78%
19 Iveco Cursor 450 E 33T 932 840 -9,87% 1,87% 1,64% -0,23%
20 Scania R 420 A 6x2 394 717 81,98% 0,79% 1,40% 0,61%
21 Scania G 380 A 6x2 614 714 16,29% 1,23% 1,39% 0,16%
22 Scania R 420 A 6x4 165 701 324,85% 0,33% 1,37% 1,04%
23 MAN/Volkswagen 25.370 6x2 1.200 667 -44,42% 2,41% 1,30% -1,11%
24 Mercedes-Benz Actros 2546 356 645 81,18% 0,71% 1,26% 0,54%
25 Iveco Stralis 570 S 46T 6x2 429 635 48,02% 0,86% 1,24% 0,38%
26 Volvo VM 310 4x2t 611 631 3,27% 1,23% 1,23% 0,00%
27 MAN/Volkswagen 25.320 6x2 Constellation 254 609 139,76% 0,51% 1,19% 0,68%
28 Volvo FM 11 6x2t 202 580 187,13% 0,41% 1,13% 0,73%
29 Mercedes-Benz Actros 2646 180 571 217,22% 0,36% 1,11% 0,75%
30 Volvo FH 440 4x2 T 539 571 5,94% 1,08% 1,11% 0,03%
31 Mercedes-Benz Axor 2644 283 490 73,14% 0,57% 0,96% 0,39%
32 Ford Cargo 1932 - 483 - - 0,94% - 
33 Volvo FH 480 6x4 T 429 479 11,66% 0,86% 0,93% 0,07%
34 Mercedes-Benz Actros 4844 232 472 103,45% 0,47% 0,92% 0,45%
35 Sinotruk Howo 6x2 380 139 444 219,42% 0,28% 0,87% 0,59%
36 Sinotruk Howo 6x4 380 62 433 598,39% 0,12% 0,84% 0,72%
37 Scania R 420 A 4x2 830 420 -49,40% 1,67% 0,82% -0,85%
38 Volvo FM 11 4x2 347 411 18,44% 0,70% 0,80% 0,10%
39 Volvo FH 400 6x2 T 443 393 -11,29% 0,89% 0,77% -0,12%
40 Volvo VM 310 6x4r 204 386 89,22% 0,41% 0,75% 0,34%
41 Iveco Stralis 490 S41T 4x2 354 377 6,50% 0,71% 0,73% 0,02%
42 Mercedes-Benz Axor 2035 392 361 -7,91% 0,79% 0,70% -0,08%
43 Iveco Stralis 570 S38T 6x2 416 356 -14,42% 0,83% 0,69% -0,14%
44 NC2/International 9800i 6x4 48 345 618,75% 0,10% 0,67% 0,58%
45 Scania G 470 A 6x4 348 288 -17,24% 0,70% 0,56% -0,14%
46 Mercedes-Benz Axor 2535 310 274 -11,61% 0,62% 0,53% -0,09%
47 Volvo FH 400 4x2t 493 273 -44,62% 0,99% 0,53% -0,46%
48 Iveco Stralis 490 S38T 4x2 246 232 -5,69% 0,49% 0,45% -0,04%
49 Mercedes-Benz Axor 4144 129 220 70,54% 0,26% 0,43% 0,17%
50 Volvo FM 440 6x4 R 92 199 116,30% 0,18% 0,39% 0,20%
51 Scania R 470 A 6x4 120 196 63,33% 0,24% 0,38% 0,14%
52 Ford Cargo 4532 E 472 194 -58,90% 0,95% 0,38% -0,57%
53 MAN/Volkswagen 26.370 6x4 1 191 19000,00% 0,00% 0,37% 0,37%
54 Ford Cargo 6332 E 314 178 -43,31% 0,63% 0,35% -0,28%
55 Scania P 420 B 6x4 129 167 29,46% 0,26% 0,33% 0,07%
56 Scania P 420 B 8x4 132 151 14,39% 0,26% 0,29% 0,03%
57 Volvo FM 480 6x4T 96 147 53,13% 0,19% 0,29% 0,09%
58 Ford Cargo 3132 6x4 - 137 - - 0,27% - 
59 Scania R 380 A 4x2 101 124 22,77% 0,20% 0,24% 0,04%
60 Scania R 380 A 6x2 30 119 296,67% 0,06% 0,23% 0,17%
61 Mercedes-Benz Axor 2044 103 118 14,56% 0,21% 0,23% 0,02%
62 Iveco Stralis 490 S 46T 4x2 45 111 146,67% 0,09% 0,22% 0,13%
63 Scania P 340 B 6x4 -   93 - - 0,18% - 
64 Iveco Trakker 720 T43 TN 67 90 34,33% 0,13% 0,18% 0,04%
65 Iveco Trakker 380 T42 N 87 86 -1,15% 0,17% 0,17% -0,01%
66 Iveco Stralis 740 S41 TZ 117 85 -27,35% 0,23% 0,17% -0,07%
67 Mercedes-Benz Axor 2040 170 85 -50,00% 0,34% 0,17% -0,18%
68 MAN/Volkswagen 19,370 4x2 217 85 -60,83% 0,44% 0,17% -0,27%
69 Volvo FM 480 6x4r 30 84 180,00% 0,06% 0,16% 0,10%
70 Mercedes-Benz Axor 2533 88 78 -11,36% 0,18% 0,15% -0,02%
71 Iveco Trakker 410 T42H -   72 - - 0,14% - 

Fonte: Renavam/Fenabrave/FROTADatabank - Legenda: Desempenho em 2011 - acima da média  - abaixoda média  - maior crescimento  - perda           - aumento  - perda  - maior crescimento 
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CLASSIFICAÇÃO POR  MARCA E MODELO
Licenciamentos Participação de Mercado

72 Scania G 420 B 6x4 64 71 10,94% 0,13% 0,14% 0,01%
73 Volvo FM 440 8x4 R 34 69 102,94% 0,07% 0,13% 0,07%
74 Volvo FM 440 6x4 T 60 66 10,00% 0,12% 0,13% 0,01%
75 Scania P 310 A 4x2 3 65 2066,67% 0,01% 0,13% 0,12%
76 Mercedes-Benz Axor 2540 867 64 -92,62% 1,74% 0,12% -1,62%
77 Mercedes-Benz Axor 3340 132 63 -52,27% 0,26% 0,12% -0,14%
78 Volvo FH 520 6x2 T 82 61 -25,61% 0,16% 0,12% -0,05%
79 Scania R 500 A 6x4 14 49 250,00% 0,03% 0,10% 0,07%
80 Volvo FH 520 6x4 R 33 45 36,36% 0,07% 0,09% 0,02%
81 Ford Cargo 1832 E 148 42 -71,62% 0,30% 0,08% -0,22%
82 Scania P 310 B 6x4 52 40 -23,08% 0,10% 0,08% -0,03%
83 Volvo FM 480 8x4 R 14 39 178,57% 0,03% 0,08% 0,05%
84 Scania G 440 A 6x4 17 32 88,24% 0,03% 0,06% 0,03%
85 Scania R 440 A 6x4 29 29 0,00% 0,06% 0,06% 0,00%
86 Mercedes-Benz Axor 4140 9 28 211,11% 0,02% 0,05% 0,04%
87 Mercedes-Benz Axor 2826 68 27 -60,29% 0,14% 0,05% -0,08%
88 NC2/International 9800i 6x2 - 26 - - 0,05% - 
89 Volvo FM 370 6x4R -   26 - - 0,05% - 
90 Scania R 580 A 6x4 1 20 1900,00% 0,00% 0,04% 0,04%
91 Scania P 124Cb 8x4 NZ -   17 - - 0,03% - 
92 MAN/Volkswagen 31.370 6x4 44 17 -61,36% 0,09% 0,03% -0,06%
93 Scania R 470 A 6x2 22 15 -31,82% 0,04% 0,03% -0,01%
94 MAN/Volkswagen 31.230 8x4 6 15 150,00% 0,01% 0,03% 0,02%
95 Scania R 470 A 4x2 29 12 -58,62% 0,06% 0,02% -0,03%
96 Scania R 500 A 6x2 2 12 500,00% 0,00% 0,02% 0,02%
97 Volvo FH 480 6x2 T 17 12 -29,41% 0,03% 0,02% -0,01%
98 Iveco Cavallino 450 E 32T 1 10 900,00% 0,00% 0,02% 0,02%
99 Mercedes-Benz Axor 2640 55 10 -81,82% 0,11% 0,02% -0,09%
100 Scania P 420 A 6x4 13 10 -23,08% 0,03% 0,02% -0,01%
101 Scania R 580 A 6x2 -   10 - - 0,02% - 
102 Volvo FH 520 4x2 T 21 9 -57,14% 0,04% 0,02% -0,02%
103 Ford Cargo 6332 8x4 - 8 - - 0,02% - 
104 Mercedes-Benz 2831 8 7 -12,50% 0,02% 0,01% 0,00%
105 Scania R 124Cb 8x4 NZ -   7 - - 0,01% - 
106 Scania R 440 A 6x2 6 7 16,67% 0,01% 0,01% 0,00%
107 Iveco EC Cursor 450 E 32T 110 6 -94,55% 0,22% 0,01% -0,21%
108 Volvo FH 400 6x4 T 7 6 -14,29% 0,01% 0,01% 0,00%
109 MAN/Volkswagen TGX 33.440 6x4 -   6 - - 0,01% - 
110 Iveco Trakker 720 T 42T 1 5 400,00% 0,00% 0,01% 0,01%
111 Scania G 470 B 6x4 2 5 150,00% 0,00% 0,01% 0,01%
112 MAN/Volkswagen 19.330 4x2 -   5 - - 0,01% - 
113 Scania P 124 CB 6x4 NZ 1 4 300,00% 0,00% 0,01% 0,01%
114 Scania P 310 B 8x4 6 4 -33,33% 0,01% 0,01% 0,00%
115 Scania G 470 A 6x2 8 3 -62,50% 0,02% 0,01% -0,01%
116 Volvo FM 400 6x4 R 67 3 -95,52% 0,13% 0,01% -0,13%
117 MAN/Volkswagen 31.320 8x4 9 3 -66,67% 0,02% 0,01% -0,01%
118 MAN/Volkswagen TGX 28.440 6x4 -   3 - - 0,01% - 
119 Iveco Stralis 570 S Não Identificado -   2 - - 0,00% - 
120 Mercedes-Benz 2533 8x4 2 - - 0,00% - 
121 Mercedes-Benz Axor Loc Trator 2 - - 0,00% - 
122 Volvo G 440 A 4x2 9 2 -77,78% 0,02% 0,00% -0,01%
123 Scania G 470 A 4x2 15 2 -86,67% 0,03% 0,00% -0,03%
124 Scania P 340 B 4x2 3 2 -33,33% 0,01% 0,00% 0,00%
125 Scania R 124 GA 4x2 NZ -   2 - - 0,00% - 
126 Scania R 580 B 6x4 1 2 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
127 Volvo T 113 H 4x2 1 2 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
128 Volvo NL 10 340 4x2 2 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
129 Volvo FH 400 6x4R -   2 - - 0,00% - 
130 Volvo FM 370 4x2 R -   2 - - 0,00% - 
131 Volvo FM 400 6x4 R 14 2 -85,71% 0,03% 0,00% -0,02%
132 Volvo VM 310 Não Identificado 1 2 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
133 MAN/Volkswagen 25.390 6x2 -   2 - - 0,00% - 
134 MAN/Volkswagen Tgs 33.540 6x6 -   2 - - 0,00% - 
135 Ford Cargo 5032 E 7 1 -85,71% 0,01% 0,00% -0,01%

Total 49.827 51.302 2,96% 100,00% 100,00%

Fonte: Renavam/Fenabrave/FROTADatabank - Legenda: Desempenho em 2011 - acima da média  - abaixoda média  - maior crescimento  - perda           - aumento  - perda  - maior crescimento 
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Fonte: Renavam/Fenabrave/FROTADataBank - Legenda: Desempenho em 2011 - acima da média  - abaixo da média  - Maior crescimento  - perda  - aumento - perda   - maior crescimento Fonte: Renavam/Fenabrave/FROTADataBank - Legenda: Desempenho em 2011 - acima da média  - abaixo da média  - maior crescimento  - perda  - aumento - perda   - maior crescimento 

COMERCIAIS DE PASSAGEIROS

CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA

Licenciamentos Participação de Mercado
Ordem Marca 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação

1 Minibus 22.761 28.152 23,69% 49,65% 56,84% 7,19%
2 Camioneta de Uso Misto 19.448 18.032 -7,28% 42,42% 36,40% -6,01%
3 Ambulância 3.558 3.215 -9,64% 7,76% 6,49% -1,27%
4 Motor casa 80 133 66,25% 0,17% 0,27% 0,09%

Total 45.847 49.532 8,04% 100,00% 100,00%

MINIBUS

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA

Licenciamentos Participação de Mercado
Ordem Marca 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação

1 Fiat 5.555 7.669 38,06% 24,41% 27,24% 2,84%
2 Volkswagen 4.004 4.032 0,70% 17,59% 14,32% -3,27%
3 Mercedes-Benz 3.363 3.579 6,42% 14,78% 12,71% -2,06%
4 Renault 2.845 3.407 19,75% 12,50% 12,10% -0,40%
5 Peugeot 1.962 2.554 30,17% 8,62% 9,07% 0,45%
6 Hafei 1.987 2.401 20,84% 8,73% 8,53% -0,20%
7 Citroen 1,839 2.215 20,45% 8,08% 7,87% -0,21%
8 Ford 1.041 1.451 39,39% 4,57% 5,15% 0,58%
9 Jinbei 91 778 754,95% 0,40% 2,76% 2,36%
10 Iveco 74 60 -18,92% 0,33% 0,21% -0,11%
11 Victory - 4 - - 0,01% -
12 Hyundai - 1 - - 0,00% -
13 Kia Motors - 1 - - 0,00% -

Total 22.761 28.152 23,69% 100,00% 100,00%

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA E MODELO

Licenciamentos Participação de Mercado
Ordem Marca Modelo 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação

1 Fiat Ducato Minibus 3.471 4.179 20,40% 15,25% 14,84% -0,41%
2 Fiat Ducato Minibus Transformados 1.903 3.325 74,72% 8,36% 11,81% 3,45%
3 Volkswagem Kombi Lotação 3.030 3.004 -0,86% 13,31% 10,67% -2,64%
4 Mercedes-Benz Sprinter 313 2.367 2.412 1,90% 10,40% 8,57% -1,83%
5 Citroen Jumper M 33 M 1.833 2.058 12,27% 8,05% 7,31% -0,74%
6 Peugeot Boxer M 330 M 1.499 1.981 32,15% 6,59% 7,04% 0,45%
7 Renault Master Bus 1.560 1.740 11,54% 6,85% 6,18% -0,67%
8 Hafei Minivan 1.526 1.683 10,29% 6,70% 5,98% -0,73%
9 Renault Master Transformadas 1.285 1.667 29,73% 5,65% 5,92% 0,28%
10 Ford Transit 350 L 818 1.040 27,14% 3,59% 3,69% 0,10%
11 Volkswagem Kombi Escolar 971 1.025 5,56% 4,27% 3,64% -0,63%
12 Mercedes-Benz Sprinter 413 744 783 5,24% 3,27% 2,78% -0,49%
13 Hafei Zhongyi Van 461 682 47,94% 2,03% 2,42% 0,40%
14 Jinbei Topic Van 23 612 2560,87% 0,10% 2,17% 2,07%
15 Peugeot Boxer Transformados 463 573 23,76% 2,03% 2,04% 0,00%
16 Ford Transit Transformados 223 411 84,30% 0,98% 1,46% 0,48%
17 Mercedes-Benz Sprinter 231 340 47,19% 1,01% 1,21% 0,19%
18 Fiat Ducato Combinato 181 165 -8,84% 0,80% 0,59% -0,21%
19 Citroen Jumper Transformadas 6 157 2516,67% 0,03% 0,56% 0,53%
20 Jinbei Jinbei Van Transformadas 53 141 166,04% 0,23% 0,50% 0,27%
21 Iveco Daily 74 60 -18,92% 0,33% 0,21% -0,11%
22 Mercedes-Benz Sprinter 311 21 44 109,52% 0,09% 0,16% 0,06%
23 Hafei Start -   36 -   0,00% 0,13% -   
24 Jinbei SY 6413 8 13 62,50% 0,04% 0,05% 0,01%
25 Jinbei SY 6483 5 6 20,00% 0,02% 0,02% 0,00%
26 Jinbei SY 6543 2 6 200,00% 0,01% 0,02% 0,01%
27 Victory GHT -   4 -   0,00% 0,01% -  
28 Volkswagem Kombi Trasformadas 3 3 0,00% 0,01% 0,01% 0,00%
29 Hyundadi H1 Starex -   1 -   0,00% 0,00% -   
30 Kia Motors Besta -   1 -   0,00% 0,00% -   

Total 22.761 28.152 23,69% 100,00% 100,00%
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AMBULÂNCIA 

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA

Licenciamentos Participação de Mercado
Ordem Marca 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação

1 Fiat 2.255 1.618 -28,25% 63,38% 50,33% -13,05%
2 Renault 642 894 39,25% 18,04% 27,81% 9,76%
3 Mercedes-Benz 225 252 12,00% 6,32% 7,84% 1,51%
4 Peugeot 220 173 -21,36% 6,18% 5,38% -0,80%
5 Ford 77 145 88,31% 2,16% 4,51% 2,35%
6 Iveco 78 74 -5,13% 2,19% 2,30% 0,11%
7 Citroen 4 28 600,00% 0,11% 0,87% 0,76%
8 Volkswagen 22 23 4,55% 0,62% 0,72% 0,10%
9 Toyota 35 8 -77,14% 0,98% 0,25% -0,73%

Total 3.558 3.215 -9,64% 100,00% 100,00%

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA E MODELO

Licenciamentos Participação de Mercado
Ordem Marca Modelo 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação

1 Renault Master 633 874 38,07% 17,79% 27,19% 9,39%
2 Fiat Ducato 1.023 792 -22,58% 28,75% 24,63% -4,12%
3 Fiat Fiorino 480 424 -11,67% 13,49% 13,19% -0,30%
4 Fiat Doblo 752 402 -46,54% 21,14% 12,50% -8,63%
5 Peugeout Partner 220 173 -21,36% 6,18% 5,38% -0,80%
6 Mercedes-Benz Sprinter Não Identificadas 141 157 11,35% 3,96% 4,88% 0,92%
7 Ford Transit 74 141 90,54% 2,08% 4,39% 2,31%
8 Mercedes-Benz Sprinter 313 83 84 1,20% 2,33% 2,61% 0,28%
9 Iveco Daily 78 74 -5,13% 2,19% 2,30% 0,11%
10 Citroen Jumper 4 28 600,00% 0,11% 0,87% 0,76%
11 Volkswagem Kombi 22 23 4,55% 0,62% 0,72% 0,10%
12 Renault Kangoo 9 20 122,22% 0,25% 0,62% 0,37%
13 Mercedes-Benz Sprinter 311 1 11 1000,00% 0,03% 0,34% 0,31%
14 Toyota Bandeirante  BJ 50 35 8 -77,14% 0,98% 0,25% -0,73%
15 Ford 350 l 3 4 33,33% 0,08% 0,12% 0,04%

Total 3.558 3.215 -9,64% 100,00% 100,00%

CAMIONETA DE USO MISTO

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA E MODELO

Licenciamentos Participação de Mercado
Ordem Marca 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação

1 Volkswagen Kombi 19.448 18.032 -7,28% 100,00% 100,00% 0,00%
Total 19.448 18.032 -7,28% 100,00% 100,00%

CHASSIS DE ÔNIBUS

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA

Licenciamentos Participação de Mercado
Ordem Marca 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação

1 Mercedes Benz 14.292 15.043 5,25% 51,24% 43,34% -7,90%
2 MAN/Volkswagen 7.299 11.083 51,84% 26,17% 31,93% 5,77%
3 Agrale 4.387 4.389 0,05% 15,73% 12,65% -3,08%
4 Scania 962 1.394 44,91% 3,45% 4,02% 0,57%
5 Iveco 492 1.370 178,46% 1,76% 3,95% 2,18%
6 Volvo 438 1.350 208,22% 1,57% 3,89% 2,32%
7 Marcopolo 22 49 122,73% 0,08% 0,14% 0,06%

Desconhecido 1 19 1800,00% 0,00% 0,05% 0,05%
International - 7 - - 0,02% -
Busscar - 2 - - 0,01% -
Ford - 1 - - 0,00% -
Total geral 27.893 34.707 24,43% 100,00% 100,00%
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Fonte: Renavam/Fenabrave/FROTADataBank - Legenda: Desempenho em 2011 - acima da média  - abaixo da média  - maior crescimento  - perda  - aumento - perda   - maior crescimento 

CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA DE PESO

Licenciamentos Participação de Mercado
Ordem Marca 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação

1 Urbano 11.103 16.566 49,20% 47,73% 7,93%
2 Micro/Miniônibus 7.961 8.961 12,56% 28,54% 25,82% -2,72%
3 Rodoviário 6.718 7.626 13,52% 24,08% 21,97% -2,11%
4 Midiônibus 2.032 1.398 -31,20% 7,28% 4,03% -3,26%
5 Categoria Não Identificada 79 156 97,47% 0,28% 0,45% 0,17%
6 Total 27.893 34.707 24,43% 100,00% 100,00%

MICRO/MINIÔNIBUS

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA

Licenciamentos Participação de Mercado
Ordem Marca 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação

1 Agrale 4.109 4.018 -2,21% 51,61% 44,84% -6,78%
2 MAN/Volkswagen 1.523 1.992 30,79% 19,13% 22,23% 3,10%
3 Mercedes-Benz 1.837 1.573 -14,37% 23,07% 17,55% -5,52%
4 Iveco 492 1.370 178,46% 6,18% 15,29% 9,11%
5 International - 7 - - 0,08% -
6 Ford - 1 - - 0,01% -

Total 7.961 8.961 12,56% 100,00% 100,00%

MIDIÔNIBUS 

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA

Licenciamentos Participação de Mercado
Ordem Marca 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação

1 MAN/Volkswagen 1.087 739 -32,01% 53,49% 52,86% -0,63%
2 Mercedes-Benz 702 391 -44,30% 34,55% 27,97% -6,58%
3 Agrale 243 266 9,47% 11,96% 19,03% 7,07%
4 Não identificado - 2 - - 0,14% -

Total 2.032 1.398 -31,20% 100,00% 100,00%

URBANOS

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA

Licenciamentos Participação de Mercado
Ordem Marca 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação

1 Mercedes-Benz 7.502 8.933 19,07% 67,57% 53,91% -13,64%
2 MAN/Volkswagen 3.411 6.451 89,12% 30,72% 38,94% 8,22%
3 Volvo 89 782 778,65% 0,80% 4,72% 3,92%
4 Scania 71 318 347,89% 0,64% 1,92% 1,28%
5 Agrale 29 66 127,59% 0,26% 0,40% 0,14%
6 Não identificado 1 16 - 0,01% 0,10% 0,09%

Total 11.103 16.566 49,20% 100,00% 100,00%

RODOVIÁRIOS

CLASSIFICAÇÃO POR MARCA

Licenciamentos Participação de Mercado
Ordem Marca 2010 2011 Variação% 2010 2011 Variação

1 Mercedes-Benz 4.199 4.047 -3,62% 62,50% 53,07% -9,44%
2 MAN/Volkswagen 1.273 1.899 49,18% 18,95% 24,90% 5,95%
3 Scania 891 1.076 20,76% 13,26% 14,11% 0,85%
4 Volvo 349 567 62,46% 5,19% 7,44% 2,24%
5 Agrale 6 37 516,67% 0,09% 0,49% 0,40%

Total 6.718 7.626 13,52% 100,00% 100,00%
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Inteligência artificial
Um novo recurso de inteli-

gência embarcada para gestão
de frotas foi agregado à solu-
ção 3T Frota, da 3T Systems. A
nova função agrega maior au-
tonomia ao rastreador instala-
do no veículo, para execução
de ações preventivas de acor-
do com a situação de risco.

Mais uma unidade
O SEST/SENAT (Serviço So-

cial do Transporte e Serviço de
Aprendizagem de Transporte),
inaugurou mais um ponto em
São Paulo, na cidade de Guaru-
lhos, região de grande impor-
tância para a logística do País.
A nova unidade vai oferecer,
além dos programas de treina-
mento, atendimento médico e
odontológico e estrutura com-

pleta para a prática de espor-
tes. Com a inauguração, a rede
de atendimento da entidade
soma 139 unidades em todas as
regiões do país.

Homenagem
Celso Rodrigues Salgueiro,

fundador do Expresso Mirassol,
foi homenageado pela Prefei-
tura Municipal de Guarulhos
(SP). O empresário virou nome
de uma rua na cidade. Filhos e
netos de Salgueiro participa-
ram do evento, em março.

Aquisição chinesa
A Mercedes-Benz Trucks in-

tensificou sua cooperação com
a Zoomlion Heavy Industry, fa-
bricante chinês de máquinas
para construção, ao assinar
um acordo de fornecimento
de 2,5 mil caminhões Merce-

des-Benz, modelos extrapesa-
dos Actros 3341 e 4141.

Maior segurança
Para elevar a segurança de

suas unidades em Caxias do
Sul, a Marcopolo adquiriu re-
centemente um caminhão de
bombeiros para dar suporte às
situações de risco de incêndio.
A aquisição do veículo faz par-
te do programa da Marcopolo
de investimento em segurança.

Opções para reposição
A partir deste ano, a Meritor

disponibiliza 19 novos compo-
nentes para sua linha de car-
dans, composta por garfos,
ponteiras, luvas, flange e termi-
nal do diferencial. Com esses
novos componentes, o leque de
produtos de reposição da em-
presa passa a conter 172 peças
para auxiliarem os frotistas na
manutenção de seus serviços.

Império das encomendas
A United Parcel Service

(UPS) pagará  5,2 bilhões
(US$ 6,85 bilhões) pela aqui-
sição de sua concorrente ho-
landesa TNT Express. Com is-
so, a UPS conquistará o posto
de maior companhia de en-
tregas de encomendas do
mundo.

Padrão arquitetônico
A Ford introduziu em sua rede de distribuidores um novo pa-

drão global de arquitetura. A nova identidade, chamada “Trus-
tmark”, será implementada quando houver a inauguração de no-
vas casas, reformas ou troca de endereços na Rede Ford.
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Adilson Dezoto foi nomeado a membro do board da MAN
Latin America. O Executivo, graduado em engenharia mecâ-
nica pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), será res-
ponsável pelas áreas de produção e logística.

A América Latina Logística – ALL (ALL3) nomeou Marcos
Rodrigues da Costa a diretoria da nova área criada pela em-
presa, de Serviços e Tecnologias. O executivo é funcionário
da ALL desde o início da empresa, em 1997, quando ingres-
sou como estagiário na área de Controladoria.

Rodrigo Caumo assumiu a diretoria industrial da Guerra. O
executivo possui 20 anos de experiência na área de enge-
nharia de produtos, processos e desenvolvimento.

Vai e vem



Conheça toda nossa linha de produtos, visitando nosso site.

www.borrachasbaptista.com.br

Novos Caminhos, Novas Escolhas!

LANÇAMENTOS

BAPLA
(COM ABA)

BAPT

BAPM BAPCB

Matriz
Arapongas - PR - 43 | 3152-5252
Filial Paraná (Agricola/OTR)
Maringá - PR - 44 | 3266-1355
Filiais Mato Grosso
Cuiabá - MT - 65 | 3668-4162
Rondonópolis - MT - 66 | 3427-0166

Filiais São Paulo
Assis - SP - 43 | 3322-8555
Pres. Prudente - SP 18 | 3909-6693
Filiais Mato Grosso do Sul
Campo Grande - MS - 67 | 3387-3700
Dourados - MS - 67 | 3424 - 4726
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