VOCÊ PRECISA FAZER SUA CARGA CHEGAR.
SHELL RIMULA TAMBÉM.
Estradas como essas exigem foco, habilidade e paciência. E exigem muito
do seu motor, também. Por isso os engenheiros da Shell desenvolveram a linha
de lubrificantes para veículos pesados Shell Rimula, que protege o motor mesmo
nas estradas mais desafiadoras. Shell Rimula R3 X prolonga a vida útil do seu
motor, além de economizar o seu dinheiro reduzindo o desgaste em até 35%*.
Quando você tem um prazo a cumprir, você precisa de um lubrificante que
não vai decepcioná-lo.

TRABALHA TÃO PESADO
QUANTO VOCÊ.

Shell Rimula
*Se comparado com lubrificantes API CG-04 em testes com veículos de carga pesada em estradas. A redução pode variar, pois os cálculos
da economia sugerida dependem da aplicação, condições operacionais, atuais produtos em uso, condições dos equipamentos e as práticas
de manutenção. O descarte inadequado da embalagem e do óleo usado pode gerar resíduos sólidos e poluir a água e o solo. Entregue-os
em um posto de serviço ou ponto de coleta autorizado. Esta ação ajuda a proteger o meio ambiente.
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ma estatística criminal divulgada pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo, no final
de abril, revelou um dado surpreendente. As ocorrências associadas ao roubo de cargas, somente na cidade
de São Paulo, acusaram um aumento de 39% em março de
2012, em relação ao mesmo período de 2011. No mês em
questão, os distritos policiais e delegacias especializadas do
município registraram nada menos que 437 boletins de
ocorrência relacionados a esse tipo de delito, contra 314 casos do ano anterior.

U

Curiosamente, o período pesquisado coincide com o início
da fiscalização aos caminhões na capital paulistana, em decorrência das restrições impostas à circulação de veículos de carga (à exceção dos VUCs),
tanto na Marginal do Tietê como em outros importantes corredores de trânsito de São
Paulo, em horário restrito.
Na tentativa de evitar a multa de R$ 85,13 por infração cometida, acrescida de quatro pontos na carteira de habilitação, os motoristas passaram a formar extensas filas de caminhões
nas zonas limítrofes à área de proibição, até o início do horário permitido. O período de
restrição vai das 5h às 9h e das 17h às 22h, de segunda a sexta-feira, e das 10h às 14h
aos sábados. A concentração de um grande número de veículos carregados de preciosas
cargas, em horário e local definido, é apontada pelas transportadoras e entidades de classe vinculadas ao segmento como principal causa do aumento do número de roubos.
Na ótica de Francisco Pelúcio, presidente do Setcesp, que reúne as empresas de transportes de cargas de São Paulo e região, esse efeito colateral das restrições à circulação de caminhões só colabora para reduzir a produtividade do transporte na cidade, além de expor
motoristas e ajudantes a condições de grande risco.
O comentário tem razão de ser. Longe de contribuir para tornar menos caótico o trânsito
na capital, a perseguição aos caminhões só vem servindo de estímulo para a utilização de
milhares de veículos menores que atendem às exigências legais, mas atravancam ainda mais
as ruas e avenidas da cidade. Bem como para o aumento da poluição sonora e atmosférica, em decorrência da expansão da frota em circulação. E, agora, para piorar ainda mais as
coisas, para o incremento do roubo de cargas, da insegurança e do custo Brasil.
São questões que induzem a uma séria reflexão, com vista ao estabelecimento de leis e
políticas públicas que efetivamente colaborem para a melhoria da qualidade de vida dos
cidadãos que habitam as grandes cidades brasileiras. E nunca para o incentivo ao caos urbano e o aumento da criminalidade nas metrópoles do País.
José Augusto Ferraz
Diretor de Redação
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TRANSPORTE ON LINE

Para o mar de estradas

■ A Effa Motors, que comercializa

Aproveitando a passagem da Regata Mundial Volvo Ocean Race pelo Brasil, no mês de abril,
a Volvo lançou uma série de apenas 100 unidades do caminhão FH 440, com motor nas opções de 460cv e 540cv, inspirada na competição náutica. Além dos elegantes detalhes de acabamento externo ligados ao tema – como a cabine pintada na cor Azul Metálico Ocean Race,
com adesivos nas laterais mostrando ondas estilizadas, numa referência aos oceanos por
onde passam os seis veleiros da regata - , o maior apelo do caminhão se concentra na extensa lista de equipamentos de série, que habitualmente são vendidos como opcionais.
“Além de ser o caminhão mais seguro e confortável do mercado, é o mais bonito”, orgulhase o presidente Roger Alm que, embora não pratique o esporte, se reconhece um profundo
apreciador das regatas.

Errata
• Por falha nossa, a foto publicada na pág. 23 da Edição de
abril/2012 de FROTA&Cia não é do Fiat Ducato Cargo, como
sugere a legenda. O modelo faturou o Prêmio Lótus 2012,
na categoria “Furgão do Ano”, pelo fato de ter alcançado
o 1º lugar no ranking do setor, com um total de 4.738 unidades licenciadas em 2011.
• No box “Liderança reconhecida”, publicado na página 41, que traz a lista de vencedores do Prêmio Lótus 2012, os números referentes à MAN Latin América e Mercedes-Benz
nas categorias “Marca do Ônibus em Midiônibus” e “Marca do Ano em Ônibus Urbano”,
não correspondem à realidade. Confira, abaixo, os números corretos da duas categorias:

MAN Latin America
Mercedes-Benz

Categoria
Marca do Ano
em Midiônibus
Marca do Ano
em Ônibus Urbanos

Fonte: Renavam/Fenabrave/FROTA DataBank
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no Brasil os utilitários da Hafei,
anunciou que fechou acordo de
transferência tecnológica com a
fabricante chinesa, para dar suporte
às operações da marca no país.
Depois de uma curta experiência
mal sucedida, em 2010, a Effa
retomou os planos de construir uma
fábrica em Manaus (AM), para
produção de picapes e vans, na
tentativa de reduzir o IPI incidente
sobre os veículos importados.

■ A Shiyan Yunlihong Industrial

Panorama 2011/2012 – Mercado de Veículos Comerciais

Marca

Efeito IPI
■ A Metro-Shacman, representante da fabricante chinesa de
caminhões e ônibus
Shaanxi Heavy Duty,
anunciou que Pernambuco irá sediar a futura fábrica da marca no
País. Segundo João Comelli, diretor
de produtos da distribuidora, será
investidos US$ 600 milhões no complexo industrial.

Modelo/Participação
de Mercado
52,86%

Licenciamentos
em 2011
739

53,91%

8.933

and Trade Company, produtora
chinesa de veículos comerciais,
oficializou sua intenção de construir uma fábrica na cidade de
Camaquã (RS). A planta terá capacidade para produzir 5 mil caminhões leves e médios por ano,
com previsão de inicio ainda em
2012. O investimento estimado é de
R$ 185 bilhões.

Nem mais, nem menos
Durante apresentação dos caminhões MAN
TGX, o diretor de Vendas e Marketing da MAN
Latin America, Ricardo Alouche, admitiu que as
novos extrapesados da marca não são melhores ou piores que os modelos disponíveis no
mercado brasileiro. “Mas”, ressalva, “eles tem
tudo o que o transportador brasileiro precisa. E
é isso que importa”, afirma o dirigente.

Fotos: Divulgação

Na cola do Fiorino
A Renault decidiu ser mais agressiva, na tentativa de reduzir a brutal hegemonia do Fiat
Fiorino, no segmento de furgões leves. A
montadora está oferecendo o Kangoo Express ao preço de R$ 38.400 contra R$
38.520 de seu principal rival. Além do Kan-

goo custar R$ 120,00 a menos que o Fiorino,
o modelo vem equipado com motor 1.6 16 V,
enquanto o concorrente oferece a versão 1.3
de 8 válvulas.

Jogada de marketing
Outra jogada de marketing da Renault beneficia o Master Minibus. Para atrair os proprietários de antigos utilitários coreanos que operam o transporte escolar, a montadora fran-

cesa está ofertando as versões L1H1 e L2H2 a
preços bem mais convidativos. Além do modelo L3H2, no mesmo patamar de preço da
versão L2H2.

Estratégia definida
Inconformado com os 7,5% de participação
da marca no segmento de caminhões semipesados, o novo vice-presidente comercial e
institucional da Iveco Latin America, Natalie
Rigano, já definiu sua estratégia para dar mais
destaque ao Tector e Eurocargo. “Vamos

exaltar, daqui para a frente, a versatilidade e
excelente relação peso-potência desses dois
modelos, para ganhar mercado”, revela o
executivo. Os 7,5% de share no segmento
não correspondem ao potencial desses veículos”, c ompleta Rigano.

O salto da JSL
Com a aquisição da Rodoviário Schio em 2011, a empresa Julio Simões Logística registrou
um crescimento orgânico de 28% no período. “Sem essa aquisição, a evolução ficaria ainda acima de 25%”, revela Fernando Antonio Simões, presidente da companhia. Para este
ano, o executivo não se intimida na projeção: “Nossa meta é alcançar 30% de crescimento”, adianta. Para tanto, diz que a empresa prevê investimentos de R$ 1,1 bilhão, sendo
90% em frota, considerando a renovação de ativos de contratos em andamento (R$ 420
milhões) e aquisição de veículos para novos
contratos que deverão ser fechados
ao longo do ano (R$ 590 milhões). A frota atual da empresa
é composta por 13,4 mil veículos
leves, com idade média de 1,5
ano, e 3,5 mil pesados, de idade
média de 1,8 ano, na maioria caminhões, cavalos mecânicos, carretas, ônibus e máquinas.

■ Aplausos
O pacote de estímulos para o setor
de veículos comerciais, anunciado
pelo governo no inicio de abril, foi
bem recebido pelas montadoras. O
presidente da MAN, Roberto Cortes,
projeta que as medidas vão impulsionar as vendas de caminhões e
ônibus, nos próximos meses, por
conta da redução dos juros do financiamento e a ampliação dos prazos
de pagamento.
■ PSI Finame
Pelas novas regras do PSI Finame os
juros para aquisição de máquinas e
equipamentos caíram de 8,7% para
7,3% ao ano, para as grandes empresas, que podem financiar até 90% do
valor do bem. Já no caso das micro,
pequenas e médias empresas, o juro
baixa de 6,5% para 5,5% e o valor financiado pode chegar até 100% do
valor do bem.
■ Procaminhoneiro
A medida também beneficia o programa Procaminhoneiro do BNDES.
Nesse caso, a taxa de juros fixa será
reduzida dos atuais 7% ao ano para
5,5% aa.

Padronizar restrições
O governo do Estado de São Paulo estuda
a padronização das regras de restrições aos
caminhões que circulam na região metropolitana de São Paulo. “O transporte de
cargas precisa ser unificado, não é mais
possível que haja regras específicas para
cada município”, explica Edson Aparecido,
secretário estadual de Transporte e Logística de São Paulo.
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Errata
Ranking FROTA&Cia 2012 – Mercado de Veículos Comerciais
• Os números referentes ao segmento de Midiônibus e Ônibus Urbanos, que aparecem
na pág 64 do Ranking saíram com incorreções. Por esse motivo, estamos publicando as
tabelas novamente, com os números corrigidos.

Comerciais de Passageiros
Classificação por CATEGORIA DE PESO
Licenciamentos
Ordem
MARCA
2010
2011
Variação %
1
Urbano
10.926
16.376
49,88%
2
Micro/midiônibus
7.569
8.815
16,46%
3
Rodoviário
6.247
7.320
17,18%
4
Midiônibus
3.072
2.040
-33,59%
5
Categoria N.I.
79
156
97,47%
Total
27.893
34.707
24,43%

Participação de Mercado
2010
2011
Variação
39,17%
47,18%
8,01%
27,14%
25,40%
-1,74%
22,40%
21,09%
-1,31%
11,01%
5,88%
-5,14%
0,28%
0,45%
0,17%
100,00%
100,00%

MICRO/MINIÔNIBUS
Classificação por MARCA
Licenciamentos
Ordem
MARCA
2010
2011
Variação %
1
Agrale
4.109
4.018
-2,21%
2
MAN/Volkswagen
1.523
1.992
30,79%
3
Mercedes-Benz
1.445
1.427
-1,25%
4
Iveco
492
1.370 178,46%
5
International
7
6
Ford
1
Total
7.569
8.815
16,46%
Desempenho 2012
Acima média mercado Abaixo > crescimento

Participação de Mercado
2010
2011
Variação
54,29%
45,58%
-8,71%
20,12%
22,60%
2,48%
19,09%
16,19%
-2,90%
6,50%
15,54%
9,04%
0,08%
0,01%
100,00%
100,00%
Perdeu
Ganhou > crescimento

MIDIÔNIBUS
Classificação por MARCA
Licenciamentos
Ordem
MARCA
2010
2011
Variação %
1
MAN/Volkswagen
1.264
929 -26,50%
2
Mercedes-Benz
1.565
843 -46,13%
3
Agrale
243
266
9,47%
4
Busscar
2
Total
3.072
2.040 -33,59%
Desempenho 2012
Acima média mercado Abaixo > crescimento

Participação de Mercado
2010
2011
Variação
41,15%
45,54%
4,39%
50,94%
41,32%
-9,62%
7,91%
13,04%
5,13%
0,10%
100,00%
100,00%
Perdeu
Ganhou > crescimento

URBANOS
Classificação por MARCA
Licenciamentos
Ordem
MARCA
2010
2011
Variação %
1
Mercedes-Benz
7.502
8.933
19,07%
2
MAN/Volkswagen
3.234
6.261
93,60%
3
Volvo
89
782 778,65%
4
Scania
71
318 347,89%
5
Agrale
29
66 127,59%
6
Não identificado
1
16
Total
10.926
16.376
49,20%
Desempenho 2012
Acima média mercado Abaixo > crescimento

Participação de Mercado
2010
2011
Variação
68,66%
54,55% -14,11%
29,60%
38,23%
8,63%
0,81%
4,78%
3,96%
0,65%
1,94%
1,29%
0,27%
0,40%
0,14%
0,01%
0,10%
0,09%
100,00%
100,00%
Perdeu
Ganhou > crescimento

RODOVIÁRIOS
Classificação por MARCA
Licenciamentos
Ordem
MARCA
2010
2011
Variação %
1
Mercedes-Benz
3.728
3.741
0,35%
2
MAN/Volkswagen
1.273
1.899
49,18%
3
Scania
891
1.076
20,76%
4
Volvo
349
567
62,46%
5
Agrale
6
37 516,67%
Total
6.247
7.320
17,18%
Desempenho 2012
Acima média mercado Abaixo > crescimento
Fonte: Renavam/Fenabrave/FROTA DataBank
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Participação de Mercado
2010
2011
Variação
59,68%
51,11%
-8,57%
20,38%
25,94%
5,56%
14,26%
14,70%
0,44%
5,59%
7,75%
2,16%
0,10%
0,51%
0,41%
100,00%
100,00%
Perdeu
Ganhou > crescimento

Portas PPW para docas
Há 19 anos no mercado brasileiro produzindo portas roll-up para implementos rodoviários, em diversas configurações e
materiais, para clientes como Transportadora Americana, TNT e Braspress, a PPW
Brasil também fabricará seus produtos para
docas em centros de distribuição e armazéns de carga. Anacélia Panzan, diretora da
empresa, explica que a expertise adquirida
pela fabricante no mercado certifica a nova
empreitada. “A técnica de fabricação e instalação é praticamente a mesma, só mudam
as dimensões das portas, o local de implantação e alguns detalhes”, diz, salientando
que já está se preparando para as novas demandas: “A partir do segundo semestre de
2012, iniciaremos uma expansão da nossa
fábrica, em Campinas, que nos permitirá
produzir 450 portas/mês”, adianta, praticamente o triplo da produção atual, de 180
portas/mês.

Operação Ceasa
O presidente da Mercedes-Benz do Brasil,
Jürgen Ziegler, diz que para que o cliente
perceba vantagens na compra de caminhões P7 é preciso mostrá-las. “Os produtos
precisam ser experimentados“, defende, explicando as 387 ações de demonstração dos
veículos que a montadora programou para
este ano. Serão eventos realizados nas concessionárias, em parceria com a fábrica.
Para garantir o sucesso – e retorno, é claro
– com a empreitada, a montadora disponibilizou 1 mil caminhões para test-drive, de
todos os modelos da nova linha 2012. Em
paralelo, mantém ativa a “Operação
Ceasa”, ofensiva que tem levado caminhões da linha P7 para todos os Ceasas do
país, e já passou, desde janeiro deste ano,
por 12 capitais.

Condomínios Logísticos

OS NOVOS REDUTOS
Com localização privilegiada,
estrutura tecnológica
contemporânea e uma série
de serviços adicionais, os
condomínios logísticos se
expandem pelo país e atraem
operadores logísticos e
transportadores de carga
Por Sônia Crespo
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O

bom e velho “barracão” de
cargas não existe mais no país.
De quinze anos para cá, esse
galpões se transformaram em armazéns que, por sua vez, evoluíram para
modernos Centros de Distribuição. A
onda do momento é uma versão de CD
mais compacta, segura, tecnicamente
mais eficiente e mais barata: são os armazéns em condomínios logísticos,
modernos centros de movimentação de
carga que disponibilizam galpões mo-

dulares para locação. São construções
que se espelham em modelos europeus, tanto nas estruturas quanto na
conceito de eficiência, que permitem
tanto a expansão como a retração da
área alugada – na medida em que evoluem ou encolhem os negócios. Sendo
assim, passaram a ser uma ótima opção
financeira para muitos empresários do
setor de transportes, que não desejam
imobilizar capital em armazéns. No entanto, é uma decisão que deve ser

Fotos: Divulgação

Condomínio Mega Intermodal Esteio,
administrado pela Capital Realty,
no Rio Grande do Sul: 60 mil m2
de área construída, com módulos
a partir de 1,8 mil m2

Rezende, do IMAM: edificações têm
configurações diversas

DE CARGA
muito bem avaliada, segundo especialistas da área (ver quadro na pág 18).
A versão de galpão modular foi
concebida, inicialmente, para atender a
indústria em geral, segundo alguns engenheiros do setor, mas logo caiu no
gosto de muitos transportadores e operadores logísticos que, com pequenas
adaptações, “customizaram” esses recintos para atender suas necessidades.
“O trânsito nas grandes cidades acabou
originando todo esse processo”, explica

o engenheiro Sidney Francisco Trama
Rago, do IMAM. Conclusão: esse mercado imobiliário logo virou um filão
comercial e transformou em canteiro
de obras áreas próximas à centros urbanos e à regiões portuárias.
“São edificações com diversas configurações e tanto podem ser de monousuários (um único locatário), como
acomodar diversos galpões que têm,
em média, entre 1 mil m2 e 5 mil m2 de
área, servidos por docas com portão

eletrônico”, explica o engenheiro Antonio Carlos da Silva Rezende, professor
da FEI e instrutor do instituto IMAM.
Na área externa, amplo pátio de manobras, portão com controle eletrônico 24
horas, segurança em todo o condomínio, áreas comuns de lazer, eventos,
descanso, restaurante e enfermaria,
entre outros serviços. São muitas facilidades que desembocam na mais atrativa delas: o preço da locação, que
rateia todos os benefícios entre os condôminos instalados – a exemplo do que
acontece na versão residencial.

POTENCIAL GEOGRÁFICO – Um
dos pontos mais importantes desses
empreendimentos é a localização. “A
região precisa ter o potencial para ser
um pólo de concentração e distribuição
de carga. O CD deve estar próximo a
rodovias, nos arredores de grandes
centros consumidores. Tem que fazer
sentido instalar as operações no local”,
explica Rodrigo Demeterco, presidente
da Capital Realty, umas das empresas
focadas no negócio. Ele explica que
para comportar as atividades de movimentação de carga, atualmente, os
pisos são mais resistentes e a altura dos
armazéns é maior. Bons galpões, hoje,
precisam ter uma capacidade de piso
FROTA&Cia - Maio 2012 -
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Mirassol: Instalações eficientes
“Temos inúmeras vantagens na utilização de
um CD dentro de um condomínio logístico, mas a
maior delas é o custo do negócio. No CD próprio
ou no CD alugado, os custos fixos, além de altís-

Condomínio logístico
administrado pela Herzog em
Jundiaí: 139 mil m² de área
construída e seis empresas
instaladas atualmente.

simos, são concentrados em um só cliente. No
condomínio logístico esses valores são pulverizados entre os usuários do local”, destaca Luiz Carlos de Faria Jr. (foto), gestor de Contas da
Expresso Mirassol. “No condomínio o problema
de falta ou excesso de espaço se resolve com a
locação modular, que permite ao locatário ampliar ou reduzir a área ocupada, através de alteração de contratos anuais”,
acrescenta. Ele também salienta que o negócio se torna ainda mais vantajoso
porque a localidade desses condomínios, antes de sua construção, foi prospectada por grandes investidores que se dedicam a procurar locais específicos. “É como ter uma loja dentro de um shopping”, compara. “Também
conseguimos maior flexibilidade nas operações, uma vez que toda a estrutura de recepção e movimentação é especificamente preparada para isso.

de 6 ton/m² e pé direito livre de, pelo
menos, 12 metros, que permite a verticalização da carga. “Claro que esses fatores devem sempre levar em conta a
operação do cliente”, salienta. Demeterco diz que além disso, hoje os CDs
são feitos também com uma preocupação estética. “Não são mais “barracões”, longe das sedes administrativas
das empresas. Algumas atividades corporativas também estão no CD, e isso
faz com que as empresas se preocupem
com o embelezamento do ambiente do
armazém”, observa.

Luiz comenta que, hoje, os CDs para cargas convencionais disponíveis no
mercado brasileiro são muito poucos e contam com estruturas já conside-

SUDESTE NA FRENTE – O estado de

radas obsoletas. “Para entrar num CD desses, temos de realizar enormes re-

São Paulo, como sempre, saiu na frente e
hoje detém 60% das áreas de condomínios logísticos existentes no país. O engenheiro Antonio Rezende comenta que
a taxa de vacância nesses estabelecimentos dentro da região é de 8,6%. O preço
de locação por metro quadrado, estima,

formas e uma vez instalados, como já citei anteriormente, podemos nos
deparar com uma forte mudança de ventos no mercado”, observa. O condomínio logístico, no caso, já nos oferece a solução completa, Apenas temos
de entrar e configurar pequenos detalhes”, resume.
Embora o negócio pareça ser projetado para grandes clientes, acredita
Faria Jr., é, na verdade, feito sob medida também para pequenos e médios

Fotos: Divulgação

transportadores, que precisam de resultados imediatos, acredita o executivo.
O Expresso Mirassol trabalha com CDs próprios e alugados. “Passamos
a enxergar como opção a compra de CDs desde que nosso grupo passou
atuar como operador logístico”, explica. O executivo conta que a empresa
comprou recentemente 50 mil m2 na cidade de Pindamonhangaba (SP),
onde erguerá um novo CD, ainda este ano. “Aqui é uma localidade eqüidistante de diversos centros comerciais”, avalia. A transportadora também
pretende construir, a partir do segundo semestre de 2012, um novo CD de
15 mil m2 dentro do terreno onde está a sede da companhia, em Guarulhos,
para acomodar as operações com cargas fracionadas – modalidade à qual
a empresa passará a se dedicar. Nas duas empreitadas, pretende investir
algo em torno de R$ 60 milhões, com verba financiada através do BNDES,
estima o executivo.
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Demeterco, da Capital Realty: localização
estratégica é fundamental

Simone Santos:
facilidades
oferecidas geram
maior procura que
a oferta disponível

é de R$ 19,60. O estado
do Rio de Janeiro vem
logo em seguida na
preferência dos usuários, detendo 10%
do total de áreas com condomínios logísticos e industriais. O especialista avalia, no entanto, que a região tende a se
estabilizar no negócio, abrindo literalmente o terreno para as regiões Sul e
Nordeste, que verão crescer esses empreendimentos nos próximos anos.

SEGURANÇA

PARRUDA – Simone

Santos, Diretora de Serviços Corporativos da Herzog Imóveis Industriais e
Comerciais, incorporadora desses estabelecimentos, diz que existe no país um
volume de aproximadamente 4,4 milhões de m2 de área de condomínios logísticos destinados a serviços de
movimentação de cargas ou fins industriais. “As facilidades oferecidas por
esses centros provocam um desequilíbrio entre a oferta e a procura”, comenta. A Herzog administra hoje 14
condomínios logísticos no estado de
São Paulo – o maior deles, de 140 mil
m2, localizado em Jundiaí, tem perfil
100% voltado para as atividades de
movimentação de cargas. “O que
vemos hoje é um investidor focado
nesse segmento, preparado para construir condomínios com esse perfil e, em
seguida, negociando rapidamente o
empreendimento, antes mesmo do término da obra”, explica. Simone analisa
o perfil do cliente transportador como
um negociador que não quer engessar
investimentos em patrimônio, quer
aplicar na dinâmica do negócio.

A executiva
conta que os condomínios surgiram na década
de 90 – mais precisamente
em
1997, na cidade
de Barueri, em
São Paulo. “Durante os dez primeiros
anos, o ritmo de construção desses empreendimentos foi suficiente para atender as necessidades exigidas pelo
mercado. A partir daí, a procura se intensificou por diversas razões”, diz a
executiva. A principal delas é o compartilhamento de custos: as despesas
com as áreas comuns são pulverizadas
e isso gera uma economia para o operador. Outro motivo forte da opção pelo
condomínio, segundo Simone Santos, é
a segurança no local, que geralmente é
bem mais “parruda”, o que gera um
valor agregado à operação e possibilita
uma redução no valor do seguro.
A CLB – Centro Logístico Brasil,
marca da Prosperitas Investimentos
voltada para empreendimentos logísticos e industriais, por exemplo, dis-

põe de 11 condomínios logísticos em
10 cidades de cinco estados brasileiros, alguns ainda em edificação. Ao
todo são 1 milhão de metros quadrados alugados, além de mais 2,4 milhões de metros quadrados com
potencial construtivo.
De acordo com a empreendedora, o
investimento na construção das primeiras fases dos condomínios logísticos
CLB Campinas, CLB Confins, CLB Ribeirão Preto – todas já com inquilinos
contratados – e a aquisição de novos terrenos no país somaram investimentos
de aproximadamente R$ 200 milhões
em 2011. Para este ano, a previsão da
companhia é aumentar 150% o capital a
ser investido na ampliação do negócio,
chegando a R$ 500 milhões.

BENEFÍCIOS FISCAIS ATRATIVOS –
Marco Moisés, da área comercial da empresa Brasilian Business Park – BBP,
outra empreendedora do setor, aponta
outros atrativos dos condomínios logísticos, como as isenções fiscais. “Os benefícios fiscais concedidos pelo
município onde está o condomínio possibilitam um ganho substancial no custo
fixo da empresa. Esse item é o que mais
entusiasma os nossos futuros clientes”,
destaca. Para o executivo, o custo iso-

JSL: tipo de negócio define opção
Fernando Antonio Simões (foto), diretor-presidente da JSL – Julio Simões
Logística, diz que a companhia utiliza 16 Centros de Distribuição em todo o país e três deles – oriundos da fusão com
a transportadora Schio – estão dentro de condomínios logísticos. Para Irecê de Andrade, diretora da JSL, as facilidades
de um condomínio logístico são bastante atrativas, mas a
opção correta pela estrutura de armazém dependerá
muito do tipo de negócio. “Há inúmeras vantagens financeiras, mas no caso de operações dedicadas, por exemplo, é preciso avaliar as reais
necessidades do cliente”, comenta.
FROTA&Cia - Maio 2012 -
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lado de itens como restaurante, ambulatório, RH corporativo, sistema de
transporte de ônibus nas áreas comuns,
sistema de tratamento de água, entre
outros, para o transportador que opta
por CD individual, chega a ser 10 vezes
maior”, estima.
Antes especializada apenas no
atendimento a indústrias, a BBP investe agora no nicho de logística e
transportes. Os condomínios são mistos, atendendo os setores de logística
e industrial. “Temos hoje três condomínios: um na capital paulista e dois
em Atibaia (SP). Estamos desenvolvendo mais dois condomínios, no município de Jarinú (SP), próximo à
Atibaia”, adianta. No total, a companhia dispõe de 1,5 milhão de metros
quadrados de área locável, concentrados na região Sudeste.

PROJETOS DIRIGIDOS – Há uma
década no segmento, a Libercon Engenharia se consolidou no desenvolvimento de soluções de engenharia
adequadas às demandas de movimentação de cargas. Daniela Lacerda, Gerente de Negócios da empresa, diz que
as “naves” são projetadas para um ou
vários usuários. “Como o CD da Ceva,
em Louveira(SP), que ocupa integralmente uma das naves, com 98 mil m2,
construído em 2009”, exemplifica. A
Libercon iniciou sua investida na construção de CDs há cerca de 10 anos, já
no segmento de logística, por uma demanda do mercado. “Hoje é nosso
grande foco”, ressalta. Daniela diz que
a procura por estes imóveis tem crescido bastante. “Os empresários vêem
nos condomínios uma oportunidade
de migrar para armazéns mais moder-

Tegma: otimização de custos
A Tegma utiliza uma unidade com padrão monousuário em condomínio
logístico no Rio de Janeiro (RJ), em Belford Roxo, com 50 mil m2. “Um dos
grandes benefícios é o compartilhamento de todo o sistema de câmeras, que
tem um custo elevado e um alto valor agregado para o produto armazenado”, destaca a gerente comercial da empresa, Liciane Martins.
A companhia ainda opera um CD isolado, de 10 mil m2, no bairro da Pavuna, também no Rio de Janeiro. Comparando as duas unidades, Liciane destaca que “são estruturas diferenciadas”. “No CD Pavuna temos vários clientes
de telecom, além de sistema de verticalização de mercadorias – que ainda não
dispomos em Belford Roxo”, aponta.
A gerente enfatiza que hoje em dia é muito importante otimizar custos.
“A Tegma está no condomínio há um ano. Por enquanto temos buscado
novas oportunidades no mercado, pela alavancagem de negócios”, destaca. A Tegma dispõe,
por fim, de um CD de 730 mil m2
no Espírito Santo, com Armazém
Alfandegado e mais dois centros
de distribuição em Barueri (SP),
todos alugados.
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nos, com instalações com alta tecnologia, a preços atraentes. Essa migração
também é fruto da falta de opções de
CDs isolados no mercado imobiliário”,
interpreta a executiva. Além disso, os
incorporadores pensaram em soluções
de engenharia que favoreçam o sistema operacional para os transportadores e agreguem valor aos negócios,
como a configuração dos “green buildings”: “São edificações com especificações ambientais bem definidas,
como cobertura com iluminação natural, sistema de reaproveitamento de
água de chuva e outras características
técnicas que reduzem contas de consumo e permitem ao empreendimento
ter a certificação LEAD do Green Building Council, em uma das três categorias (Silver, Gold e Platinum), o que
caracteriza o prédio como sustentável”, explica.
Daniela salienta que o preço do
metro quadrado de armazéns no país
aumentou em todas as categorias: CDs
antigos, Cds construídos pelo sistema
Built-to-Suit (sob encomenda) e CDs de
condomínios logísticos. “Nos condomínios, o cliente terá o mesmo valor
por metro quadrado mas um volume
de armazenagem maior, numa área
menor de locação. Isso certamente repercutirá nas margens de ganho de
cada negócio”, avalia a executiva.

Ilustração de futuro condomínio
administrado pela Log Commercial
Properties, em Hortolândia (SP): 53 mil m2,
três galpões e módulos a partir de 3,3 mil m2

Em dez anos, a Libercon já ergueu
15 condomínios logísticos – alguns
com mais de 120 mil metros quadrados de área construída. “Trabalhamos
muito no eixo Rio / São Paulo. Estamos baseados em São Paulo e é nesta
região onde aparecem as melhores
oportunidades de negócio. Nos últimos tempos, no entanto, regiões como
Suape (PE) , Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS) vem despontando como
novos mercados promissores”, analisa
a executiva que admite, sim, haver
forte concorrência no setor: “Há muitas construtoras que se mudaram para
o ramo porque é um empreendimento
rápido e lucrativo”, revela.

BIG BOX – Para a Prolog CCP, incorporadora resultante da união entre a
Prolog americana e a Cyrella Empreendimentos, a disponibilidade de armazéns e CDs no país ainda é muito
pequena em comparação com mercados
da América Latina e Estados Unidos,
por exemplo. O conceito, no entanto, é
o mesmo. No Brasil a Prolog dispõe de
três condomínios em São Paulo: Em Cajamar (SP), com 185 mil m2 – o local já
tem quatro galpões em operação, em
Jundiaí (SP), com 140 mil m2, e na Rodovia Dutra (RJ), com 160 mil m2. Todos
são galpões denominados “Big Box”,
destinados aos chamados monousuá-

rios. No mercado desde 2007, a Prolog
se especializou neste nicho de usuários,
que requerem um produto bastante diferenciado e customizado.
Também empreendedora do ramo,
a GR Properties tem três empreendimentos em condomínios logísticos no
estado de São Paulo: Jundiaí, 100% locado, a partir de 1,7 mil m2 por módulo, com total de 40 mil m2 (entregue
há 1 ano e meio); Campinas 1 (entregue em janeiro de 2012) com 15 módulos locados, com áreas a partir de
1,4 mil m2 e total de 24 mil m2; e Campinas 2, que vai ser entregue em
agosto deste ano, com nichos desde
1,8 mil m2, e área total de 40 mil m2,
detalha João de Mello, do departamento comercial da empresa.
As áreas comuns nos empreendimentos da GR, esplica o executivo,
têm sala de treinamento para 50 pessoas, sala de reunião, e outros recintos

que podem ser reservados pelos inquilinos. “O fluxo de caminhões em
Jundiaí é muito intenso. Os portões
abrem, em média, entre quinhentas e
seiscentas vezes ao dia”, calcula.
“Conseguimos trabalhar com um taxa
condominial de cerca de R$ 3 reais o
metro quadrado”, estima.
Há seis, sete anos atrás, lembra
Mello, a procura por esse tipo de empreendimento era muito menor. A localização estratégica desses condomínios,
acredita, favorece esse mercado: para a
GR Properties, a transportadora se beneficia do Rodoanel, por exemplo. Mello
avalia que nos anos 70, quando os terrenos eram mais em conta, as transportadoras tinham grandes áreas e armazéns
imobilizados em cidades próximas a São
Paulo. “Hoje o preço dos imóveis subiu
muito e as transportadoras não podem
mais arcar com essas despesas. Eles também têm demandas variáveis. É mais
prático alugar para atender a demanda
imediata. A opção pelo Built suit se restringe a armazéns maiores, de 50 mil m2,
para operações que o cliente terá por

O pulo do gato da Rapidão Cometa
Rápida no gatilho, a Rapidão
Cometa já está instalada no condomínio logístico da Cone, em Cabo
de Santo Agostinho. “Precisamos
desse espaço para acomodar as
novas demandas da empresa, que
vem crescendo muito em operações
logísticas, e dispõe de uma transportadora própria”, diz Edward Oliveira, diretor Comercial da Rapidão Cometa. O executivo destaca ainda a empreitada da companhia rumo à
região Sul, onde abriu novas unidades em 2010. “Hoje temos 42 filiais, cada
uma com CD. Temos uns 10 CDs próprios. Nas operações de transporte com
custo variável o uso de condomínios logísticos beneficia o cliente. Eu acredito que os condomínios logísticos são o “pulo do gato” para os operadores logísticos”, revela o executivo.
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muitos anos”, reflete. Durante a Feira Intermodal South América, realizada em
abril em São Paulo (SP), a empresa registrou procura por unidades em condomínios para Goiânia, Paraíba, Amazonas
e Pernambuco.
Carla Machado, Analista de Marketing da Log Commercial Properties,
outra incorporadora do setor, diz que a
empresa está comercializando unidades
para locação em três novos condomínios que estão em fase de construção:
em Sumaré (SP), com 43 mil m2 (em
quatro galpões) e módulos a partir de
1,1 mil m2, Hortolândia (SP), com 53
mil m2 (três galpões) e módulos a partir de 3,3 mil m2 e na cidade de Goiânia
(GO), onde a construção acomodará 78
mil m2 (nove galpões) e módulos a partir de 1,3 mil m2.

GR Properties: Condomínio Campinas 1 (entregue em janeiro de 2012), com 24 mil m2
de área construída, já tem 15 módulos locados e áreas a partir de 1,4 mil m2

APOSTA

NORDESTINA – Explo-

rando a retroárea do Porto de Suape,
em Pernambuco, a Cone Empreendimentos vem investindo em um novo
modelo de condomínio logístico, que
denomina de plataforma logística – so-

A escolha certa
CD próprio ou CD alugado? Condomínio logístico ou galpão built-to-suit?
A difícil decisão a ser tomada pelo transportador de cargas, seja de pequeno, médio ou
grande porte, na hora de optar por um armazém de cargas, tem fundamento e deve ser
muito bem avaliada, diz o engenheiro Sidney
Francisco Trama Rago, do IMAM (foto). Especialista em construções do gênero, ele acredita
que, para o transportador, a opção por condomínios logísticos não é a melhor solução do mercado, a não ser que as instalações sejam exclusivas de um único cliente (monousuário). “Se ganha em
espaço interno mas se perde em área de estacionamento, sendo que o perfil de negócio do transportador demanda mais área externa que interna”,
avalia. “Além disso, os galpões modulares tem poucas docas, o que dificulta
a dinâmica da operação. O ganho financeiro, pelo baixo custo de locação,
se perde com a limitação da operacionalidade”, acrescenta.
O engenheiro acredita que a melhor opção para a modalidade de transporte de cargas ainda é o Built-to-Suit: “É mais caro que o aluguel padrão
de CD, mas é uma estrutura pronta e adequada para o modelo de negócio”, define.
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matória de vários condomínios com sinergia operacional, associados à uma
estrutura multimodal. Fernando Perez,
diretor Comercial da empreendedora,
diz que na Europa, por exemplo, quem
está instalado dentro de um condomínio logístico semelhante ao da Cone,
em Suape, tem uma redução de 7% nos
custos operacionais.
Ao todo, a companhia dispõe de 18
milhões de metros quadrados, com 98
mil m2 de área construídas já em operação. “São 14 empresas instaladas,
sendo nove operadores logísticos,
como Rapidão Cometa, Tecmar e Duas
Alianças, entre outros”, cita o executivo. A Cone pretende, por enquanto,
manter o foco na região Nordeste, para
consolidar a proposta inovadora de
seu projeto.
Além de uma reforçada infraestrutura de serviços, desde os básicos
como segurança, área de refeições,
oficina e jardinagem, um dos diferenciais do condomínio da Cone são os
galpões buffer que, em períodos de
pico, oferecem um galpão gratuito auxiliar, por seis ou oito meses. “Temos
ainda uma área projetada para oferecer serviços multicenter, com hotéis e
policlínica”, acrescenta. A Cone tem
estrutura societária formada pela
construtora Moura do Beux e pelo
fundo de investimentos do FGTS da
Caixa Econômica Federal.

caminhões pesados

Prontos para
decolarem
Os primeiros cavalos-mecânicos da marca MAN deixam a linha
de montagem da fábrica de Resende, com a missão de conquistar
seu espaço no concorrido segmento de caminhões extrapesados
Por José Augusto Ferraz

T

Fotos: Divulgação

rês anos depois de sua chegada
oficial ao Brasil, em consequência da aquisição da Volkswagen Caminhões e Ônibus, a MAN
mostra os primeiros caminhões da
marca produzidos na fábrica de Resende (RJ). Depois de debutar na Fenatran de 2010 e 2012, a nova linha
TGX de concepção alemã chega para
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complementar a família VW Constellation, para uso em aplicações extrapesadas que exigem motorização acima
de 400 cv de potência. Em maio, 65 revendas escolhidas da rede MAN iniciam a comercialização do modelo
TGX 29.440 6x4; em julho é a vez do
34.440 6x4 e, em outubro, do TGX
28.440 na versão 6x2. Todos vêm equi-

pados com o motor MAN D26 de 12 litros e 440 cavalos, com tecnologia SCR
(Redução Catalítica Seletiva) de póstratamento dos gases de exaustão, que
exige o uso combinado do ARLA 32,
para atender às normas P-7 (Euro V)
de emissões.
A nova artilharia da marca alemã
vem com a disposição de brigar pela
liderança do segmento Premium do
mercado de caminhões – o de extrapesados – hoje sob o domínio da Volvo, seguido da Scania e da MercedesBenz. “Nosso objetivo é alcançar uma
participação de 30% desse mercado,
no prazo de 3 anos”, relata sem medo
o presidente da MAN Latin America,
Roberto Cortes.

MELHORIAS NO PRODUTO A confiança nos novos extra-pesados da marca é reflexo do
posicionamento da empresa
para atender a esse mercado
em particular. Os novos TGX
“Made in Brazil” incorporam

fotos: Divulgação

MAN TGX 34.440 6X4 e 28.4440
6X2: chegada às revendas em
julho e outubro, respectivamente

230 melhorias no produto, em relação à
versão original europeia, para atender
às características do mercado latino
americano (ver quadro na pág. 22).
Uma parte dessas demandas veio por
sugestão de operadores de veículos pesados, ouvidos em pesquisas de opinião e clinicas de produtos. Incluindo as 40 transportadoras
que experimentaram os 40 caminhões de demonstração oferecidos pela MAN, para uso

Caminhões MAN TGX: reforço no
portfólio da marca, que já conta
com as famílias Delivery,
Worker e Constellation

em condições reais de operação, que somaram 6 milhões de quilômetros rodados e um total de 100 mil horas de testes. Complementar a isso, os veículos
passaram por diversas etapas de avaliação interna, até serem aprovados pelas áreas de Engenharia, Qualidade e
Pós-Venda, segundo a montadora.
Em sua primeira fase, os novos TGX
serão montados em regime de SKD,
com conjuntos importados da Alemanha, incluindo o motor, acrescidos de
cerca de 40% de componentes locais.
Por conta do percentual, os caminhões
não poderão contar com o financiamento do Finame, que exige o mínimo de
60% de conteúdo local. O impeditivo
não incomoda a empresa, que preparou
um plano promocional de lançamento
para a nova linha, em cooperação com o
Banco Volkswagen. “Vamos oferecer
um financiamento à base do CDC e Leasing, com taxas bastante atrativas de
0,62% ao mês”, comenta Ricardo Alouche, Diretor de Vendas e Marketing da
MAN Latin America. Sem contar a opção do consórcio, em parceria com a rede, com taxas igualmente atraentes, entregas programadas, antecipação de entregas e pagamento de meia parcela, até
a contemplação do pedido, completa o
executivo.

PREÇO ALINHADO - Alouche
adianta que os primeiros TGX 29.440

6x4 serão oferecidos ao preço de R$
420 mil. Mesmo patamar de seus principais concorrentes, leia-se o Volvo FH
440 e o Scania G 420, segundo o representante da MAN.
Além do fator preço, é claro, a empresa aposta em outros atributos do
modelo para chegar ao mercado. É o
caso, por exemplo, do motor eletrônico
MAN D 26 de 12 litros e 6 cilindros em
linha, já convertido para a norma P-7,
que oferece 440 cv de potência (@ 1.500
– 1900rpm) e torque de 2.200 Nm, em
uma ampla faixa de rotações que vai
de 950 a 1400rpm. Equipado com sistema de injeção Common Rail, o engenho vem dotado de tecnologia SCR
(Redução Catalítica Seletiva) de póstratamento dos gases de escape, que
utiliza o ARLA 32 em complemento ao
diesel. Outra novidade é o sistema auxiliar de freios EVBec, que oferece 400
cv de potência de frenagem. Os caminhões MAN TGX também serão oferecidos com transmissão automatizada
de 16 marchas TipMatic, fabricada pela
ZF, como item de série. Ou, na versão
manual, como opcional. Os eixos traseiros, por sua vez, com e sem redução
nos cubos, são de fabricação MAN.
A família TGX vem com uma espaçosa e confortável cabine, nas versões
teto baixo (XL) e alto (XLX), dotada de
sistema de basculamento elétrico, como item de série, e quatro bolsões
FROTA&Cia - Maio 2012 -

21

caminhões pesados

pneumáticos, para atuar como suspensão. Internamente, o cockpit abriga uma cama de grandes dimensões e
um painel envolvente, de fácil acesso
aos instrumentos. O volante também
conta com botões de comando, que

permitem acionar o computador de
bordo e o rádio, além de outras funções. Um compartimento externo,
com acesso também pelo interior, permite acomodar bagagens e grandes
volumes. Já o banco do motorista vem

Melhorias no produto
Até chegarem às revendas, os caminhões MAN TGX produzidos no Brasil tiveram de passar por uma série de mudanças, a partir da versão europeia, para se adequarem às condições de operação em países emergentes.
Em especial no trem de força – incluindo o motor, caixa de marchas e eixos
– além, é claro, da suspensão e do chassi, entre outros componentes. O motor MAN D26 ganhou novos parâmetros para a injeção do óleo diesel, que
o deixaram mais eficiente, segundo o fabricante. Para melhor se ajustar à
topografia brasileira, a caixa de mudanças automatizada teve de ser reescalonada de 12 para 16 marchas. O disco de embreagem também ganhou
novos reforços, para suportar um PBTC até 80t. O mesmo se deu com as suspensões traseiras e dianteiras que foram redesenhadas e ganharam molas
e amortecedores de maior capacidade de carga. O chassi, por sua vez, ganhou longarinas e travessas maiores, para suportar o excesso de carga, prática comum no mercado. A pedido dos próprios operadores consultados na
pesquisa, o sistema de freio a disco utilizado na versão europeia foi substituído por um modelo a tambor,
fotos: Divulgação

mais barato e resistente. As modificações incluíram melhorias nos
sistemas de filtragem do veículo,
para melhor adequação às operações severas e poerentas.
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com suspensão pneumática, com várias opções de ajustes.

CANAL

DE COMUNICAÇÃO - No
esforço de fazer bonito, para atender
às exigências de mercado, a empresa
criou o MAN Service, um canal de comunicação com os futuros clientes,
que oferece uma série de facilidades.
Entre elas, uma linha dedicada 0800,
que funciona 24 horas, incluindo um
telefone exclusivo para os clientes do
Mercosul. A lista inclui também o
VolksNet, uma solução avançada de
rastreamento e gestão de frotas e a
oferta de contratos de manutenção.
Sem contar o sistema de acompanhamento on line dos veículos em trânsito e o monitoramento personalizado
das operações de cada cliente, que podem ser contratados no ato da aquisição do caminhão.
Para fazer frente aos novos tempos,
toda rede de concessionárias MAN
passa a adotar o conceito dual brand,
traduzido pela oferta e comercialização das linhas Delivery, Worker e
Constellation, - que formam o portfólio da Volkswagen Caminhões e Ônibus -, em paralelo com os produtos da
marca MAN. Segundo a empresa, 65
estabelecimentos já estão preparados
para o novo padrão de atendimento,
um esforço que consumiu investimentos da ordem de R$ 20 milhões. A cifra
vem se somar aos outros R$ 100 milhões investidos pela MAN para a produção da nova linha TGX, no período
de três anos.
“O TGX é um produto que já nasce
campeão porque agrega os mais de
250 anos de tradição e confiança do
Grupo MAN, somados à expertise da
engenharia brasileira e o relacionamento próximo aos clientes”, afirma
Roberto Cortês, de olho nos 16% do
mercado brasileiro de caminhões que
busca conquistar, dominado pelos extrapesados.

caminhões leves

Evolução da espécie
Iveco apresenta a nova linha Daily geração Ecoline para atender
ao segmento de 3,5 a 7t de PBT. A novidade é o motor Iveco FTP
FIC DS na versão Conama P7 e o novo câmbio de 6 marchas
Por José Augusto Ferraz

32. O engenho agora conta com bicos
injetores de ultima geração, que garantem respostas cinco vezes mais rápidas que os bicos anteriores. A pressão
de injeção foi aumentada de 1.600 para 1.800 bar e a central eletrônica foi
calibrada para as condições locais.

MAIS

D
Fotos: Divulgação

isposta a ampliar sua participação no mercado de comerciais semileves e leves, a Iveco apresentou a nova linha Daily geração Ecoline, com inúmeros aperfeiçoamentos em relação à anterior. A
gama inclui 30 diferentes versões de
utilitários, nas configurações de chassi cabine, furgão e minibus, com capacidades de carga que vão de 3,5 a 7t

Iveco 70C17(em destaque):
topo da gama Daily Ecoline,
feito na medida para atender
ao segmento de 7 t de PBT
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de PBT. Além de um versão para
pronta entrega, na configuração Minibus (ver quadro).
A principal novidade é o motor
Iveco FTP FIC Dual Stage de 3 litros,
que ganhou aperfeiçoamentos para
atender as normas do Conama P7. O
propulsor adota a tecnologia EGR, de
recirculação dos gases de exaustão,
que dispensa o uso do reagente ARLA

POTÊNCIA E TORQUE - O

up grade resultou, ainda, em mais potência , ao engenho, que aumentou de
156 para 170 cv (+13%) e torque de 400
Nm nos modelos 45S17 e 55S17, até alcançar 450Nm no Daily Truck 70C17.
O mesmo se deu no modelo de entrada 35S14, que passou de 136 para
147cv (8%) e o torque máximo saltou
de 300 para 350Nm (+17%).
As modificações na nova geração

Ecoline Daiy incluem também uma
nova transmissão manual - a caixa 6S
420, da família ZF-Ecolite -, de 6 marchas à frente, que passa a equipar toda
a linha em substituição à antiga marca,
que oferecia o câmbio de 5 posições. A
novidade proporciona engates mais
suaves e precisos, além de baixo nível
de ruído, em qualquer regime de rotação. Acrescente-se a isso, o novo posicionamento da alavanca de mudanças,
agora instalada no painel, de acionamento muito mais ergonômico.
A nova linha ganhou também outros itens de conforto. Como o portaobjetos de teto, oferecido de série na
versão chassi cabine e opcional no furgão; novos estofamentos dos bancos,
de maciez progressiva e porta-copos
nas duas extremidades do painel, este
ultimo agora moldado em dois tons de
cinza e com material mais confortável
ao tato, entre outras novidades.
Na base da gama aparece o modelo

Iveco Daily 35S14, com 3,5 t de PBT, nas
versões chassi cabine simples ou dupla,
concebido na medida para uso em zonas
de restrição urbana. Oferecido com três
medidas de entre-eixos (3.000, 3.450 e
3.750 mm) o Daily 35S14 pode receber
implementos com até 4.590 mm de comprimento, como baús de duralumínio
com capacidade até 24 m3. Outra virtude do modelo é a adoção do rodado simples na traseira, que dispensa o uso de
carteira profissional para sua direção.

SEMILEVES - Já no segmento dos caminhões semileves, entre 3,51 e 6 t de
PBT, os atuais 45S16 e 55C16 passam a
se chamar 45S17 e 55C17, em função
do aumento da potência do motor.
Ambos oferecem a versão chassi cabine e cabine dupla e, ainda, nas versões
Furgone e Grande Furgone, no caso do

primeiro e Grand Furgone e Maxi Furgone, no modelo 55C17.
No topo da gama, o caminhão leve
70C16 Daily Massimo dá lugar ao novo
70C17 Daily Truck. Com capacidade
para até 4.520 kg de carga útil, o modelo é um dos poucos representantes na
faixa de 7 t de PBT, já que a maioria dos
concorrentes migrou para os segmentos na faixa de 8 e 9 toneladas. “Nossas
pesquisas indicam que 65% dos clientes
deste segmento utilizam apenas 80%
da capacidade de carga do veículo”,
analisa Alcides Cavalcanti, diretor de
vendas da Iveco, confiante nas chances
do Daily 70C17. Como principais atributos, o executivo aponta o menor valor de aquisição do modelo, menor consumo de combustível e seus 600 Kg a
menos de peso, em comparação aos caminhões da faixa superior.

Versão Minibus terá pronta entrega
Tal como ocorre no segmento de micro e miniônibus, a partir de agora, os compradores de utilitários de passageiros já podem contar com versões completas, para pronta entrega, com garantia de fábrica. O veículo
em questão é o Daily Minibus, que será ofertado na versão 45S17 com
3.300mm de entre-eixos ou no modelo 55S17 com 3.950 milímetros, nas
versões Executivo, Turismo e Fretamento. “A iniciativa atende a uma demanda do mercado”, explica o diretor de vendas da Iveco, Alcides Cavalcanti. “O cliente escolhe o modelo que melhor atende as suas necessidades e pode dispor do veículo em curto prazo, com todas as garantias da
fábrica e do implementador combinadas”. O Daily Minibus vem equipado
com itens de série como ar-condicionado, vidros e espelhos elétricos, poltronas reclináveis, porta-pacote e opcionais como bagageiro traseiro. A
capacidade pode variar entre
14+1, 15+1 ou 18+1 passageiros, nas versões mais luxuosas. Já na versão básica,
para uso em fretamento e
curtas distâncias, a capacidade ofertada será 15+1 ou
18+1 passageiros.
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administração

Cerca de 50% da frota de
utilitários do grupo Edson Queiroz,
de 800 veículos, é dedicada
às operações da Nacional Gás

Terceirização total
Dimensionar, comprar e administrar frotas de veículos utilitários,
buscando melhores resultados operacionais, é um dos atrativos do
portfólio da Arval Brasil para empresas prestadoras de serviços
Por Sônia Crespo

E

stabelecido no Ceará e operando em todas as regiões do país,
através de suas subsidiárias, o
grupo Edson Queiroz – que engloba
as empresas TV Verdes Mares (afiliada à Rede Globo), Editora Verdes Mares (que publica o jornal Diário do
Nordeste), a fabricante de eletrodomésticos Esmaltec e as distribuidoras
de água Indaiá e Minalba e a Nacional Gás, entre outras – opera uma frota de mais de 2,5 mil veículos, entre
utilitários, caminhões, máquinas agrícolas e empilhadeiras. Para administrar a frota de carros leves, composta
de 800 veículos, a maioria deles mo-
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delos Palio, Strada e Doblò, destinados a atender os setores técnico e comercial da companhia, a gerencia geral de transportes do grupo optou pela terceirização total da frota, serviço
que vem sendo realizado pela empresa Arval Brasil.
“Sempre que iniciamos o processo
de aquisições de veículos fazemos uma
minuciosa análise financeira e, há dois
anos, quando fechamos o contrato com
a Arval, valia mais a pena alocar a frota
que comprá-la”, revela Rogers Chaves,
gerente Geral de Transportes do grupo.
“Achamos o pacote completo de gestão
muito interessante, pois oferece uma

economia de escala. O dimensionamento da frota e a aquisição dos veículos
são feitos integralmente pela Arval. O
motorista que irá conduzir o veículo,
por exemplo, tem acesso a um telefone
0800, caso necessite de atendimento de
manutenção pelo caminho”, exemplifica como vantagens. Chaves confirma
que a operação terceirizada oferece um
ganho em relação à operação anterior,
mas não cita valores. O executivo diz
que praticamente 50% dos utilitários da
frota do grupo se dedicam às operações
de atendimento da Nacional Gás.

SOLUÇÃO PRAGMÁTICA – Como a
carga não pára nunca, gestores de empresas de transporte de cargas leves e
de prestadores de serviços de assistência técnica dispõem de pouco tempo
para projetar o tamanho adequado da
frota ou o tipo de veículos mais apropriados para as operações. A Arval desenvolveu um modelo de consultoria
sob medida, que atende essas necessi-

dades, de acordo com a dimensão do
negócio. Braço do Grupo BNP Paribas
– um dos maiores bancos da Europa,
dedicado a diversos negócios – a Arval
estruturou seu portfólio mundial de
serviços começando pelo leasing de
veículos, em 1989. Hoje a subsidiária
está em 232 países, gerindo uma frota
de 687 mil carros. No Brasil há seis
anos, já administra uma frota de 11 mil
veículos, com idade média de 22 meses, somando as frotas de utilitários e
veículos de passeio. “Há quatro anos
atendíamos 2,1 mil veículos. Podemos
avaliar que a estratégia de serviços e de
atendimento está dando certo”, diz
Cleber Kouyomdjian, diretor comercial
da Arval Brasil. As metas futuras são
audaciosas: para este ano, a previsão é
fechar com frota de 13.800 veículos, em
2013 com 15,7 mil unidades e em 2014
chegar aos 18,8 mil veículos.
Hoje a Arval tem 240 clientes no
país, todos empresas com mais de 20
veículos. Os contratos têm em média
36 meses e a taxa de renovação, de
87% ao ano, comprova os resultados
do serviço. O processo de gestão, diz
Kouyomdjian, começa pela definição
da melhor opção de compra do veículo. “É uma avaliação que fazemos de
acordo com a oferta de produto nas
concessionárias e a real necessidade
do usuário”, adianta. “Muitos de nossos novos clientes tem um frota para
transporte de cargas leves com veículos de passeio, quando o correto é investirem em picapes pequenas. O custo será um
pouco mais elevado mas o
retorno será maior, a longo prazo. Essa é uma das
orientações que fornecemos”, exemplifica.
Definida a compra, feita
Sanches, do Grupo Edson
Queiroz: ganhos com
operação terceirizada

Agronegócio garantido
Instalada no interior do estado de São Paulo, onde concentra 50% das
atividades, mas com operações em todo o país, uma empresa que tem foco
no agribusiness, mas preferiu não divulgar o nome, entregou a gestão de
sua frota de 140 utilitários pequenos nas mãos da Arval, no início deste ano.
As picapes, com as quais trabalhava nas estradas de terra, viviam com problemas em função do excesso de poeira no óleo, além de quebras constantes, que prejudicavam o fator produtivo da companhia, brecando a eficiência. A Arval estudou todo o processo e sugeriu a troca dos carros da frota
por picapes Hilux 4X4 cabine simples, a diesel, da Toyota, mais apropriadas
para a severidade exigida nas operações e cujo valor de locação teria um
acréscimo de 7% em relação ao modelo utilizado anteriormente. “O carro
se mostrou mais resistente e robusto para o tipo de aplicação, diminuindo
a quantidade de quebras. Sendo assim, o maior custo mensal é compensado pela redução de paradas para manutenção”, conta Cleber Kouyomdjian.

em nome da Arval, os veículos são preparados para a entrega, depois de providenciada a implementação de acordo
com a operação (customização). Uma
vez em operação, a companhia gerencia
o processo de uso dos carros, com relatórios trimestrais com a aplicação e os
desvios praticados na operação. “A Arval tira o carro do balanço das empresas”, aponta Kouyomdjian como uma
das principais vantagens para o cliente.
“O dinheiro que seria investido na frota
terá maior retorno se aplicado no core
business da companhia”, acrescenta.
Outra vantagem apontada pelo executivo é que ao terceirizar a frota o cliente
também terceiriza a depreciação dos veículos.
Kouyomdjian diz que,
este ano, a companhia renovará 7 mil veículos da
frota total alocada. O ganho da Arval, segundo o
executivo, se concentra na
política de desconto estabelecida com as montadoras, pelas compras em
grande escala, assim como

Kouyomdjian, da Arval: frota fica fora do
balanço das empresas

nos valores de emplacamento, que são
menores para carros de locadoras.

GESTÃO

ENXUTA – Para a gestão

diária da frota, a Arval desenvolveu
um sistema informatizado, que controla todos os itens operacionais dos carros. “89% dos serviços de manutenção
necessários, como revisões, troca de
embreagem ou de amortecedor, levam
1 dia para serem concluídos”, revela
Cleber Kouyomdjian. No Brasil, a Arval trabalha com 180 oficinas Premium,
de concessionárias de marca, 1,3 mil
oficinas credenciadas para dar cobertura eficiente a emergências e 4,7 mil oficinas cadastradas, que dão suporte a
viagens em locais remotos.
FROTA&Cia - Maio 2012 -
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prêmio lótus 2012

Indústria em
dia de festa
Premio Lótus 2012 reuniu os fabricantes de veículos
comerciais que conquistaram a preferência dos
compradores brasileiros no ano passado
Por Sônia Crespo
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Isabela Martini

R

epleta de personalidades da indústria do transporte de nosso
País, a entrega do Prêmio Lótus
2012, realizada no início de abril, transformou a Maison Saint Germain, em São
Paulo, em um grande palco de comemoração. A premiação é uma iniciativa
da revista FROTA&Cia e revela as marcas e modelos de veículos comerciais
que conquistaram a preferência dos
compradores brasileiros no ano anterior.
A partir desse ano, o Prêmio Lótus passou a adotar uma nova metodologia e
base de dados, para definição dos vencedores. Em lugar dos números de vendas ao mercado interno – que até o ano
retrasado serviram de base para esse
ranking, agora, o Prêmio Lótus passa a
se basear nos licenciamentos registrados
no Renavam, através de uma parceria da
Editora Frota com a Fenabrave.
Em sua 19ª edição, o Prêmio Lótus
homenageou um total de sete fabricantes e distribuidores de veículos comer-

ciais, nas 21 categorias que compõem a
premiação. A MAN Latin America foi
a recordista em número de troféus, graças à liderança conquistada em 9 categorias. O destaque é o titulo de “Marca
do Ano em Caminhões”, em reconhecimento ao fato de ter liderado, pelo terceiro ano seguido, o mercado brasileiro
de veículos acima de 3,5t de PBT. É
também da empresa o título de “Caminhão do Ano”, atribuído ao modelo
Volkswagen 24.250 E Constellation.
Já a Mercedes-Benz levou o cobiçado troféu em 3 categorias: “Marca
do Ano em Ônibus”, por ter alcançado 43,34% de participação no segmento, “Marca do Ano em Ônibus
Urbano” e “Marca do Ano em Ônibus
Rodoviário”.
A Ford Caminhões recebeu duas
premiações: a de “Marca do Ano em Caminhões Semileves” e a de “Caminhão
Semileve do Ano”, por causa do bom
desempenho do F-350, que está dei-

xando o mercado este ano.
O Prêmio Lótus para o fabricante de
chassis leves de ônibus ficou com a
Agrale, que levou o título de “Marca do
Ano em Micro/Miniônibus”, Mais uma
vez, a Fiat Automóveis comprovou sua
liderança no segmento de utilitários. O
Fiorino Furgão foi, pelo 19º ano seguido,
o “Furgão Leve do Ano”. Já o Fiat Ducato Furgão foi eleito pela décima vez
como “Furgão do Ano” e o Fiat Ducato
Minibus levou o título de “Minibus do
Ano”.
A liderança conquistada no segmento de caminhões com PBTC superior a 45t em 2011 rendeu à Volvo o
merecido troféu de “Marca do Ano em
Caminhões Pesados” e o de “Caminhão Pesado do Ano” para o modelo
FH 440 6x2T.
O prêmio “Camioneta de Carga do
Ano” ficou para a Hyundai/Caoa, pelo
excelente desempenho em vendas no
modelo HR em 2011.
FROTA&Cia - Maio 2012 -
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Fotos: Isabela Martini

OS VENCEDORES DO ANO

1

2

1. “Camioneta de Carga do Ano”:

6. “Marca do Ano em

Dolirio Sousa Menezes, Gerente
Nacional de Vendas de Caminhões
da Hyundai/Caoa, recebe
o Prêmio Lótus 2012, das
mãos de Urubatan Helou,
presidente da Braspress.

Caminhões Pesados”: o Diretor
da Transportadora Rápido 900,
André Ferreira, entrega o
prêmio a Sérgio Gomes, Diretor
de Estratégia do Grupo Volvo
da América Latina.

2. “Marca do Ano em
Micro/Miniônibus”: Ubirajara
Choairi, Gerente Nacional de
Vendas da Agrale, é chamado
para buscar o prêmio pelo
anfitrião da festa, José Augusto
Ferraz, Diretor de Redação
da Editora Frota

7. “Furgão Leve do Ano”,
“Furgão do Ano” e “Minibus
do Ano”: Cláudio Tieppo,
gerente Nacional de Veículos
Comerciais da Fiat, é conduzido
ao palco por Roberto Mira
Junior, da Mira OTM Transportes
e representante do Comjovem.

3. “Caminhão Semileve do Ano”:
Taiguara Helou, Controller
da Braspress e representante
do Comjovem, entrega
o prêmio a Flávio Costa,
da área de Marketing
Caminhões da Ford.

8. “Marca do Ano em Ônibus
Urbano” e “Marca do Ano
em Ônibus Rodoviário”: Gilson
Mansur, Diretor de Vendas e
Marketing Ônibus da Mercedes-Benz
do Brasil, comemora o prêmio
entregue pelo presidente
do Setcesp, Francisco Pelúcio.

4. “Marca do Ano em Caminhões
3

4

5

30 - FROTA&Cia - Maio 2012

Semileves”: Osmar Hirashiki,
da área de Vendas de Caminhões
e Transit da Ford, recebe o
prêmio das mãos de Paulo
Roberto Espírito Santo, diretor
Geral da Shuttle.

5. “Caminhão Pesado do Ano”:
Reinaldo Serafim, Gerente de
Caminhões da Volvo do Brasil,
recebe o troféu de Carlos Mira,
presidente Executivo
da Mira Transportes.

6

9. “Marca do Ano em Ônibus”:
Ricardo Silva, vice-presidente
de Ônibus América Latina da
Mercedes-Benz, sobe ao
palco para receber o prêmio
das mãos da Editora da Revista
FROTA&Cia, Sonia Crespo.
10. “Caminhão Leve do Ano”,
“Caminhão Médio do Ano” e
Caminhão Semipesado do Ano”:
premiação tripla chega às mãos
de Antonio Cammarosano,

7

8

diretor de Vendas da
MAN Latin America,
através do Diretor
Comercial da Meritor,
José Manoel Fernandes.

Destaques da festa

Almoço na
Maison Saint
Germain, em
São Paulo (SP),
reuniu mais de
200 convidados

11. “Marca do Ano em
Caminhões Leves”, “Marca
do Ano em Caminhões
Médios”, “Marca do Ano
em Caminhões Semipesados”
e “Marca do Ano em
Midiônibus”: o multitroféu
é recebido por Ricardo
Barion, Gerente Executivo
da MAN Latin América,
das mãos de Fabiano
De Luca, Diretor Gerente
Geral da Cummins
Turbo Technologies.

13

12

Equipe campeã,
diretores e
representantes
da MAN Latin
America em
clima de festa

12. “Caminhão do Ano”:
Ricardo Dantas, Diretor de
Vendas e Marketing da Eaton,
entrega o troféu a Cid
Manechini, Gerente de
Vendas Especiais da
MAN Latin América.

Newton Chagas,
Reinaldo Serafim,
Solange Fusco e
Sergio Gomes,
da Volvo do
Brasil: alegria
pela conquista

11

13. “Marca do Ano em
Caminhões”: Para receber
o mais cobiçado dos prêmios
do evento, o presidenteexecutivo da Fenabrave,
Alarico Assumpção Junior,
chama ao palco José
Ricardo Alouche, diretor
de vendas e Marketing
da MAN Latin América.

10

9

Representantes
da Mercedes-Benz
comemoram a
representatividade
da marca no
segmento de
ônibus

Solange Sebrian e
José Augusto Ferraz,
organizadores e anfitriões
do evento.
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Milionésimo motor
A Cummins Brasil comemorou
a produção de seu milionésimo motor produzido no país,
na fábrica de Guarulhos (SP).
A planta começou a operar
oficialmente em 1974 e tem
capacidade para mais de 90
mil unidades/ano. Uma segunda unidade produtiva será
construída em Itabiba (SP),
com previsão de funcionamento em março de 2013.

Carta-frete

ro Destaque, que destaca os
melhores fornecedores de
transporte e logística. Confira
as categorias e as empresas
eleitas: Transporte de Carga
Fracionada – modal rodoviário: Entregas Facil Express
Transporte de Carga Fracionada – modal aéreo: SPFLY
Transporte de Carga Lotação/
Pesados: Compacta Transporte
de Carga Door to Door: Patini
Logística Logística Reversa: Entregas Fácil Express Melhor de
Todos: Entregas Facil Express.

Frota chega a 34,9 milhões
Um estudo realizado pelo
Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças) indica que a frota circulante brasileira alcançou a
marca de 34,9 milhões de veículos em 2011. Um outro dado
indica que idade média se
manteve em 8 anos e 8 meses.
E a quantidade de habitantes
por veículo passou de 5,9 em
2010 para 5,5.

A partir do dia 15 de maio a
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) irá multar os transportadores que utilizarem a carta-frete como forma de pagamento no transporte rodoviário de cargas. O
modo de pagamento esta
proibido em todo território
nacional desde 23 de janeiro
deste ano.

A Total Express anunciou a
aquisição do Cossbelt Sorter,
equipamento que permite
processar 18 mil volumes de
pacotes por hora, resultado
de um investimento é de R$
8,8 milhões.

Parceiro Destaque

50 anos da Morada

A TGestiona, empresa do
Grupo Telefônica, anunciou os
vencedores do Prêmio Parcei-

No ano quem comemora
seu cinquentenário de fundação, a Morada Transportes

50 -
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Sorter

Vai e vem
Direto da matriz na Itália, Barbara Barbieri chega ao Brasil
para assumir a diretoria de desenvolvimento e gestão da Iveco.
Barbara Barbieri vai ocupar o posto de Orlando Merluzzi,
que deixa a empresa para assumir a vice-presidência da Foton Aumark do Brasil.
Marcelo Maceira (foto) foi nomeado a diretor comercial para operação brasileira da
International Caminhões, que pertence à
Navistar América do Sul. O executivo trabalhou por 20 anos na Navistar e possui vasta
experiência na área.
Alcides Braga (foto), sócio-fundador da
fabricante de implementos rodoviários
Truckvan, assumiu, em abril, a presidência
da Associação Nacional dos Fabricantes de
Implementos Rodoviários (ANFIR), em substituição a Rafael Wolf Campos.

projeta alcançar um faturamento de R$ 175 milhões em
2012. “A empresa lidera o ranking nacional de movimentação de suco de laranja para exportação, com 800 mil toneladas transportadas em 2011”,
revela Sergio Magnani, diretor-geral da empresa.

Locação comercial
De olho no mercado de locação de veículos comerciais,
a Ouro Verde irá investir quase R$ 2 bilhões até 2014 na renovação e ampliação de sua
frota para terceirização e lo-

cação. Para 2012 serão destinados R$ 450 mi para ampliação da frota, formada atualmente por 15 mil veículos.

Sudeste mais caro
A região sudeste do Brasil
concentra os maiores valores
médios de pedágio, segundo
levantamento realizado pelo
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). Os estados
do Rio de Janeiro, São Paulo e
Espírito Santo possuem as
maiores tarifas médias, nos valores de R$ 12,93; R$ 12,76 e
R$9,93 respectivamente.

