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EDITORIAL

E
m setembro de 1980, quando ainda contava com 28
anos de idade e dois de formado em Jornalismo, es-
crevi minha primeira matéria relacionada ao setor de

transportes. Publicada na extinta revista Boléia, da Bloch Edi-
tores, o artigo alertava para os riscos do “rebite”, que muitos
caminhoneiros utilizam para se manter acordados, durante
longas viagens.

Na época, é claro, mal podia imaginar que doze anos depois
estaria fundando minha própria editora, para dar prossegui-
mento a uma carreira que me abriu as portas do mundo.
Graças à profissão que escolhi em definitivo, depois de
alimentar sonhos breves de me tornar primeiro economista e, depois, sociólogo, conheci um
incontável número de pessoas e lugares. E percorri milhares e milhares de quilômetros no lom-
bo de automóveis, caminhões, ônibus, trens, navios e aviões até chegar aos dias atuais.

No momento em que o antigo sonho de ter o próprio negócio se transformou em realidade
e, agora, completa 20 anos na forma da Editora Frota, fico feliz em constatar os avanços no-
táveis ocorridos no período. E, não apenas no âmbito pessoal ou da empresa, mas em rela-
ção ao próprio setor que acompanho há tanto tempo. 

É verdade que os motoristas de caminhões continuam se valendo dos “rebites”, para darem
conta dos prazos apertados impostos pelo mercado. Uma realidade que tem tudo para mudar
no curto prazo, em função da recente Lei 12.619, que regulamentou a profissão. Da mesma
forma como é visível a revolução silenciosa ocorrida nas empresas de transportes, nas ultimas
duas décadas, com vistas à adoção das melhores práticas de governança corporativa.

Por isso, em reconhecimento ao esforço de milhares de empresários, executivos e trabalhado-
res da extensa cadeia do transporte, em benefício da atividade, deixo aqui meus cumprimen-
tos. Por tudo que realizaram ao longo desses anos e que tive o privilégio de testemunhar e
deixar registrado em incontáveis páginas de revistas. 

Em particular, gostaria de agradecer e render minhas homenagens à minha sócia Solange Se-
brian, que há exatos 14 anos me acompanha nessa jornada. Mas que, desde os tempos da
faculdade, aprendi a admirar como pessoa e profissional.  E, também, a todos os colabora-
dores, clientes e fornecedores que vem contribuindo para a manutenção desse antigo ideal o
qual, espero, possa perdurar por muitas e muitas décadas ainda.

José Augusto Ferraz
Diretor de Redação
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A 107ª filial da Braspress foi inaugurado em Paranavaí, PR. O novo ter-
minal, possui área total de 3.000 metros quadrados, sendo 1.000 me-

tros de área construída e
irá atender toda a região
Noroeste do Paraná,
abrangendo cerda de 30
cidades em um raio de
70 quilômetros quadra-
dos. O CD de Paranavaí é
a 11ª filial do estado pa-
ranaense.

Ampliando a rede

TRANSPORTE ON LINE

■ Projeto de Ouro

A Golden Cargo está 95% focada no

transporte de produtos agroquími-

cos. O share atual da empresa no

setor é de 20%, segundo o diretor

geral Oswaldo Dias de Castro Jú-

nior, que retomou o negócio em ja-

neiro de 2012, ao lado de sua irmã

e  de seu pai, Oswaldo Dias de Cas-

tro. Com faturamento de R$ 110

milhões em 2011, o empresário

projeta crescer uma margem de

12%, para chegar aos R$ 120 mi-

lhões, em 2012. A meta parte de

uma estratégia de  atuação em re-

giões definidas, onde estão sendo

abertos três novos CDs da em-

presa. “Na região Nordeste nosso

share se aproxima de 90%”,

adianta Mauri Mendes, diretor co-

mercial,  justificando a recente

inauguração do CD em Balsas, no

Maranhão. Em Passo Fundo, no

Rio Grande do Sul, o novo CD aten-

derá demandas de colheita dentro

de um raio de 200 quilômetros. E o

CD em Paulínia, em São Paulo, fun-

cionará como um hub de distribui-

ção. A Golden Cargo opera com 230

caminhões próprios e 460 funcio-

nários.

O trator da VW
Ricardo Alouche, diretor de vendas, marketing e pós-vendas da MAN Latin America, diz que
um dos caminhões que mais se destacou comercialmente na última década é o VW 19.330
Advantech, com cabine Constelation, evolução das versões 19.320 Titan Tractor, e do 18.310
Titan. Com capacidade para tracionar 28 toneladas de carga líquida e atributos de conforto
como ar-condicionado de série e suspensão pneumática opcional, o caminhão se tornou um
verdadeiro fenômeno de vendas. Há dez anos, quando foi lançado, o veículo inaugurou um
novo segmento de mercado, situado entre a plataforma 6X2 das versões 16.210 e 24.220, 
e o segmento de extrapesados, acima de 350 cv, justifica o dirigente. A versão P7 do 
cavalo mecânico conta com o motor Cummins ISL de 6 cilindros de nove litros e potência 
de 330 cavalos.
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❚ Ao contrário do que foi pu-
blicado na matéria “Estia-
gem inesperada”, publicada
no Guia FROTA&Cia – Im-
plementos Rodoviários 2012,
a previsão inicial para o au-
mento das vendas para o
exercício de 2012, pela Li-
brelato, segundo Pedro Bolz-
zoni, diretor de Marketing
da empresa, era de 25%, e
não de 41%, como constou.
Desta ma neira, a empresa
que pre via um aumento de

25% nas vendas de 2012,
diante do cenário atual do
mercado de implementos,
reduziu o número para 17%.
Além disso, o nome correto
do diretor de Marketing da
empresa é Pedro Bolzzoni,
e não Bolzonee, conforme
publicado.

ERRATA
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A segunda loja do JSL Aluguel
de Caminhões foi aberta no
Brasil. Localizada na cidade de
Jaboatão dos Guararapes, na
região metropolitana de Recife,
em Pernambuco, a loja dispo-
nibiliza cerca de 15 caminhões
de modelos variados, como
Volkswagen 8.150 (baú e car-
roceria), Volkswagen 24.250

(baú, carroceria e caçamba),
Volkswagen 26.260 (caçamba
e pipa), Scania G380 (cavalo
mecânico 6x2), Volkswagen
19.320 (cavalo mecânico 4x2),
entre outros que atendem a di-
versas necessidades. A JSL
conta que pretende inaugurar
outras duas casas até o mês de
outrubro.

A medida do freguês

A Fate Pneus lançou o AVANTIA AR-410, um
novo modelo pneu para vans e veículos utilitá-
rios. O modelo esta disponível inicialmente nas
medidas 205/75 R16C, 175/80 R14C e 195/75
R16C. O pneu promete proporcionar bom ren-
dimento quilométrico aliado a uma direção se-
gura e confortável. 

Novo pneu

A Continental inaugu-
rou um Centro Tecnoló-
gico de Powertrain na
cidade de Salto (SP), a
120 quilômetros da ca-
pital. Para a produção
do novo CT, que possui
uma área total de 2.400
metros quadrados, foi
investido cerca de R$ 28
milhões. O local vai ofe-
recer às montadoras
instaladas no País e im-
portadoras de veículos a
mesma estrutura utili-
zada na Europa, Esta-
dos Unidos e Ásia para
realização de ensaios 
de emissões, homolo-
gação e calibração de
motores à gasolina, eta-
nol e diesel.

Campo de testes

❚ Potencial nas oficinas

O workshop promovido por Carlos Pacheco, diretor de de-

senvolvimento de concessionários da América Latina da

Volvo do Brasil, no XXII Congresso Fenabrave, realizado

em São Paulo entre os dias 16 e 18 de agosto e organizado

pela Reed Exbitions, intitulado “Oficina como centro de

resultado” enalteceu a importância do pós-venda e o po-

tencial na rentabilidade das oficinas das montadoras de

caminhões. Mesmo tendo em vista um momento descon-

fortável quanto ao número de vendas de caminhões em

2012, o executivo apresentou um cenário favorável aos

empresários e gestores de oficinas que se dispuserem a

preparar seu negócio para atender a grande frota de ca-

minhões em circulação no território nacional, que cresce

anualmente.

❚ Potencial nas oficinas II

Pacheco relembrou ainda o recente anúncio do governo fe-

deral referente aos investimentos que serão realizados na

infra-estrutura do setor de transportes, em decorrência

das grandes obras que serão realizadas no Brasil. Segundo

o discurso da presidente Dilma Rouseff, serão investidos

cerca de R$ 109 bilhões, dos quais mais de 50% destinados

às rodovias. Com a melhoria da estrutura viária do país, a

tendência é aumentar ainda mais o número da frota e

assim, o potencial número de clientes que tende a aumen-

tar para o pós-venda.

❚ Potencial nas oficinas III

Carlos Pacheco enumera algumas dicas fundamentais

para a boa gestão de uma oficina. A principal delas é o

controle de estoque. A disponibilidade de peças é funda-

mental para o funcionamento de toda a cadeia logística do

pós-venda. Além disso, o executivo salienta a importância

da qualificação da equipe que compõe a oficina, para ven-

der à oficina e mostrar seu diferencial em comparação aos

concorrentes. Outros pontos importantes destacados são a

gestão do tempo, a disponibilidade de equipamentos e o

constante investimento em tecnologia. 
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■ Caixa bem sucedida

A nova caixa de câmbio I-Shift da

Volvo já equipa 91% dos modelos

FH produzidos pelo complexo in-

dustrial da empresa em Curitiba,

no Paraná. Lançado em 2003, a

caixa de câmbio foi recebida com

cautela e era vista como um com-

ponente de luxo naquele momento.

Atualmente, a I-Shift equipa 85%

dos caminhões da linha F no Brasil.

O modelo proporciona benefícios

como a redução do consumo de

combustível de até 5%, diminuição

do custo de manutenção, segurança

e conforto para o motorista, o que

desperta a atenção dos transporta-

dores. 

De mãos dadas
Segundo levantamento realizado pela Anbima, Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, o setor de trans-
porte e logística lidera o total de fusões e aquisições realizados no Bra-
sil durante o primeiro semestre do ano. Os números correspondem à
R$ 6,5 bilhões, o que equivale à 31,5% do volume total negociado. Em
2011 o percentual dos setores equivaleu a apenas 0,5%.

Obrigatoriedade de CT-e
A partir de 1º de dezembro deste ano, 278 transportadoras serão
obrigadas a emitir o CT-e, Conhecimento de Transporte Eletrônico,
segundo instituído pela Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo. Para as demais empresas de transporte, a obrigatoriedade
ocorre no ano que vem em duas etapas. A partir do dia 1º de agosto
de 2013, para as cadastradas nos regimes tributários de lucro real ou
lucro presumido. 

Tempo para deslocamentos urbanos aumenta
Recente estudo encomendado pelo CNI
(Conselho de Infraestrutura da Confederação
Nacional da Indústria) revelou que o tempo
médio gasto em deslocamentos urbanos
cresceu 20% no País entre 2003 e 2010. O
documento mostra que cada morador de
uma das 12 metrópoles brasileiras gasta, em
média, uma hora e quatro minutos para fazer
seus deslocamentos diários. O número é uma

média do tempo gasto nas cidades do Rio de
Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador,
Brasília, Belém, Curitiba, Fortaleza, Goiânia,
Manaus, Porto Alegre e Recife, que juntas
abrigam 45% da população urbana brasi-
leira. Nas cidades médias, as que contam
com população entre 100 mil e 500 mil ha-
bitantes, o tempo despendido para locomo-
ção é de 31 minutos. 
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Uma nova fábrica do Grupo Volkswagen
será construída na China para a produção
de transmissões. A unidade, com capaci-
dade anual para produzir 450 mil peças,
será erguida na província de Tianjin, a 150
quilômetros a leste de Pequim. Para a pri-
meira fase do projeto, será investido cerca
de € 230 milhões. Aproximadamente 1,5
mil postos de trabalho serão cria

Made in China

FROTA&Cia - Setembro 201212 - 
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O caminhão Volkswagen Constellation 24.250 foi eleito “Preferência do
Transporte e Logística”, pelo Sindicato das Empresas de Transporte de

Cargas e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (SETCERGS). 
O modelo foi o caminhãoi mais vendido no Estado do Rio Grande do Sul

entre os meses de julho 2011 a junho de 2012 (intervalo considerado
para a premiação), com 670 unidades licenciadas. 

Escoamento da safra agrícola comprometido
A alta produtividade do setor agrícola está esbarrando nas di-
ficuldades de escoamento por todo o País. No Mato Grosso,
por exemplo, uma cooperativa de Campo Verde ainda tem
milho a céu aberto porque faltam caminhões para o escoa-
mento. Na safra passada, 50 carretas por dia era carregadas na
empresa, enquanto que hoje os números não chegam a 30. A
dificuldade de transporte também atingiu o algodão e altera-
ram o frete, que está até 15% mais caro do que foi registrado
na safra passada. Em 30 dias, os gastos aumentaram acima dos
40%, de acordo com levantamento feito pelo Instituto Mato-
grossense de Economia Agropecuária (Imea).

Fabricantes preocupados
As medidas de incentivo ao mercado de ca-
minhões não foram recebidas com muito en-
tusiasmo pela indústria de pesados, que
enfrenta pátios lotados e dispensa de funcio-
nários. Segundo as montadoras, as medidas
do governo são positivas, mas não levam em
consideração que o mercado de caminhões

não reage tão rapidamente como o de car-
ros. Estão incluídos no pacote juros menores
para o financiamento de caminhões novos -
que passa a 2,5% ao ano, o que, descontada
a inflação, significará taxas negativas -, fi-
nanciamento para veículos usados e depre-
ciação acelerada. 

Rodovias serão licitadas
O governo federal irá reativar as licitações
do Dnit, Departamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes, paradas desde 2011,
quando constatados os escândalos de su-
perfaturamento de obras. Serão licitados no
segundo semestre, obras de 30 mil quilô-
metros de rodovias federais. O Ministro dos
Transportes, Paulo Sérgio Passos, garante re-
petir até o final do ano a execução orça-
mentária de 2010, no valor de R$ 11
bilhões.
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Consolidação logística
A Cummins Brasil inaugurou um centro de
distribuição de peças em Guarulhos, SP,
para consolidar todas as unidades de negó-
cios, New Parts, ReCon, Cummins Power
Generation (CPG) e Cummins Filtration. O
CD recebeu investimento de R$ 4,5 milhões
e será utilizado no recebimento e envio de
componentes aos clientes finais. De setem-
bro a outubro será realizada a mundança do
center de distribuição da Cummins Filtration
e em novembro a reforma do novo escritó-
rio e áreas funcionais de vê ser concluída.

Financiamento
para contrução
O Banco Mercedes-Benz fechou uma ope-
ração de financiamento de R$ 14 milhões
as empresas Sul Americana de Montagens
S/A (EMSA), de Goiânia (GO), e a Schunk
Terraplanagem e Transporte, de São Paulo.
O montante será utilizado para financia-
mento de modelos de caminhões Merce-
des-Benz Axor e 2726K. A operação com a
EMSA envolveu 20 caminhões modelo 2726
K. Para a Schunk, o negócio fechado foi
para aquisição de 30 caminhões modelos
Axor 2831 e 11 modelos Axor 2544.

Preferido no Rio Grande do Sul

FROTA&Cia - Setembro 201214 - 



A ONU ELEGEU 
2012 COMO O ANO 

INTERNACIONAL
DA ENERGIA 

SUSTENTÁVEL. 

POWERING THE FUTURE

VAMOS PRECISAR 
DE IDEIAS E DE 
MOTORES PARA 
REALIZAR
TUDO ISSO. 



A convite de FROTA&Cia, três presidentes da NTC&Logística 

falam das transformações que marcaram o transporte 

rodoviário de cargas nas últimas duas décadas e 

os desafios que aguardam as novas gerações

BalançopositivoBalançopositivo

entrevista



FROTA&Cia – O que mudou nas estradas brasi-
leiras nos últimos 20 anos?

Flávio Benatti – Posso dizer que mudou muito pou-
co, pelo menos em se tratando das rodovias federais.
Tínhamos esperança de que o PAC seria o alavancador
dos problemas estruturais do país. Mas, uma série de
desmandos impediu que o programa deslanchasse co-
mo gostaríamos. O fato novo é que o governo voltou
admitir que, sem a participação do setor privado, não
vai conseguir dar uma solução para isso tudo.

Geraldo Vianna – Como líder setorial, o Flávio tem
a obri gação de olhar a parte vazia do copo. Mas, eu ten-
to enxergar a parte cheia. O fato é que 20 anos atrás
não tínhamos experiência alguma de concessão de ro-
dovias. Nem nós, nem o governo ou as próprias con-
cessionárias. Cometemos alguns erros no passado, mas
o modelo foi corrigido e, hoje, o Brasil assumiu a lide-
rança mundial em termos de concessão de rodovias.

Domingos Fonseca – Na prática, só hoje você con-
segue ver o que é uma boa rodovia. Antes, você não ti-
nha noção disso.  Mas acho que as rodovias evoluíram
muito. Da mesma forma que a qualidade do transporte
evoluiu. Existe, de fato, em comparação a 20 atrás, uma
diferença muito significativa.  Porém estamos ainda mui-
to longe do que seria necessário e desejável. Temos um
trabalho enorme pela frente.

FROTA&Cia – Como deve ser a convivência do
transporte rodoviário com os outros modais?

Flávio Benatti – O modal rodoviário de cargas cum-
pre um papel na economia que não é dele. Todos sabe-
mos que o transporte rodoviário é lucrativo nas mé-
dias distâncias, de 400 a 600 Km. Contudo, por falta de
investimentos dos demais modais, o rodoviário acabou
ocupando esse espaço. Mas, ao preço de uma desorga-
nização total. Nós defendemos um maior equilíbrio en-
tre os modais, para que rodoviário volte a ser rentável.

Geraldo Vianna – O modal rodoviário pode até per-
der alguma participação nos próximos anos. Mas, para is-
so, o Estado terá de cumprir o seu papel de formular
políticas e projetos para que exista a oferta de trans-
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V
inte anos depois de deixar a
NTC&Logística para fundar sua
própria empresa, o jornalista José
Augusto Ferraz volta à sede da
entidade acompanhado da Editora

de FROTA&Cia, Sonia Crespo, para se encontrar
com três personalidades do transporte rodoviário
de cargas. No caso, o atual presidente da
NTC&Logística, Flávio Benatti, acompanhado de
outros dois ex-presidentes, o empresário Domin-
gos Gonçalves de Oliveira Fonseca e o advogado e
consultor, Geraldo Brito Vianna.  Durante duas ho-
ras, na mesma sala onde no passado abrigou a re-
dação da revista Brasil Transportes, que deu origem
à Editora Frota, eles conversaram sobre as mudan-
ças ocorridas no setor, ao longo de duas décadas.
E ouviram as projeções sobre o futuro da ativida-
de, para servir de referência às novas gerações.
Confira agora, nesta e nas páginas seguintes, os
destaques dessa entrevista.
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porte em outros modais. E depois,
respeitar a vontade do usuário. É ele
que vai escolher se é melhor usar o
trem, barco ou o caminhão. De qual-
quer forma, na hora em que o cami-
nhão deixar de fazer o papel do trem,
muito provavelmente, o empresário
vai trabalhar menos e ganhar mais.

Domingos Fonseca – O curioso
é que as pessoas continuam achan-
do que, em algum momento da his-
tória, alguém decidiu que o País ia
ser rodoviarista, o que não é verda-
de. O que falta é uma enorme ca-
pacidade nossa de resolver os pro-
blemas. Isso faz com que haja uma
certa perpetuação da mesmice. E
continuamos falando sempre as
mesmas coisas.

FROTA&Cia – Nos últimos 20
anos, as ruas e estradas brasilei-
ras se tornaram mais perigosas?

Geraldo Vianna - Não deveriam. Mas ficaram. Em
função do aumento do número de veículos em circula-
ção, do transito mais pesado, dos congestionamentos,
a tendência é que você tenha estradas cada vez mais
perigosas, o que aumenta a quantidade de acidentes.
Acontece no mundo todo. Só que a insegurança au-
menta exponencialmente, na medida em que não se to-
ma providencias elementares para equilibrar a maior
oferta de veículos com a demanda de infraestrutura.

Flávio Benatti – Eu gostaria de acrescentar, além da
infraestrutura, a questão do excesso de horas traba-
lhadas pelos motoristas. E, também, os tipos de veícu-
los que passaram a trafegar pelas rodovias – como bi-
trens, treminhões – que não são adequados para a ma-
lha rodoviária que temos.

FROTA&Cia – Qual o papel das novas tecnolo-
gias no combate ao roubo de cargas?
Domingos Fonseca – Nos últimos anos, ocorreu uma
transferência brutal de receitas do setor de transportes

para as empresas de segurança. O
que significa que tem muita gente
ganhando dinheiro com a criminali-
dade, sem sair do escritório. O pior
é que cada assalto representa uma
ação contra a empresa de transpor-
tes, movida pela seguradora ou o
dono da carga. Se a empresa não for
ágil, irá acumular dezenas de ações
contra ela. Com risco de, no final,
sobrar uma sentença que pode con-
dená-la a pagar R$ 10 ou 20 milhões
de forma muito fácil.

Flávio Benatti – Hoje, o trans-
portador virou refém da indústria
que se criou sob o titulo segurança.
Com certeza, virou um dos maiores
negócios desse país. Porque na rea-
lidade isso é negócio, não é segu-
rança coisa alguma. O crime é tão
organizado que existem antídotos
contra essa parafernália toda a que

nos somos obrigados a aceitar. Chegou a tal ponto que,
muitas vezes, ficamos incapacitados de gerenciar nosso
próprio negocio. Somos submetidos às regras das ge-
renciadoras de riscos, das companhias de seguro ou
das empresas de rastreamento. E, o que pior, a um cus-
to altíssimo sem a garantia de retorno.

FROTA&Cia – Na sua visão, quais as principais
melhorias tecnológicas incorporadas aos cami-
nhões nos últimos 20 anos?

Flávio Benatti – Sem medo de errar, eu diria que em
matéria de tecnologia a evolução foi muito grande em
relação aos caminhões de 20 anos atrás. Sempre que ía-
mos à feira de Hannover,  na Alemanha, ficávamos ma-
ravilhados com o tipo de equipamento que rodava na
Europa. Hoje, a defasagem se tornou muito pequena em
relação aos países mais desenvolvidos. O grande desa-
fio do setor, no entanto, não é a tecnologia em si. Mas,
sim, como formar profissionais para lidar com essas me-
lhorias incorporadas aos veículos.

FROTA&Cia – Como o setor avalia a questão

Hoje, o 
transportador 
virou refém da

indústria da
segurança.

Flávio Benatti - Natural de Santos (SP), Flávio Benatti, é sócio-di-
retor da Transportes Benatti e da Benatti Armazéns. É o atual pre-
sidente da NTC&Logística e da Seção de Cargas da CNT. Já presi-
diu a Fetcesp e atuou como diretor do Sindisan e do Conselho
Regional do Sest/Senat.





damente para outra atividade pro-
dutiva. A outra área era a de siste-
mas de movimentação horizontal,
não vertical, de cargas dentro dos
terminais. Para que se pudesse lo-
calizar e movimentar cargas com
alta performance e baixo custo.
Em outras palavras, para ser efi-
ciente, a empresa tem de investir
em tecnologia.

FROTA&Cia - O que mais
atrapalha o crescimento de
uma empresa de transporte,
nos dias atuais?

Geraldo Vianna – Você tem um
monte de gargalos. A começar pela
legislação e a dificuldade para ser
empresário no Brasil. Também fal-
tam políticas de renovação de fro-
tas e de investimentos em infraes-
trutura, que afetam diretamente a

expansão da atividade. Muitas vezes, a empresa quer
crescer. Mas, o empresário tem medo, porque mudam
as políticas de negociação, mudam as regras do jogo, o
que provoca uma insegurança muito grande.

Domingos Fonseca – Esse clima de insegurança faz
com o empresário entre em um processo de baixa au-
toestima, em relação à atividade que ele exerce.  Na
tentativa de baixar o risco, ele fará de tudo para se
proteger e, com isso, deixa de arriscar e de investir no
seu negócio, limitando o próprio crescimento.Vocês
me perguntam qual a maior dificuldade do empresário
de transportes hoje e no passado? Por incrível que pa-
reça é a mesma: é o sujeito do outro lado da rua, que
é concorrente dele. O mercado sempre foi extreman-
te competitivo e vai continuar sendo.

Flávio Bennatti – Por que se tem trabalhado tanto
nos últimos anos na busca de marcos regulatórios pa-
ra a atividade do transporte? Justamente, para dar mais
segurança ao empresário. Para que ela possa enxergar
a luz no fim do túnel no seu negócio. É o caso da Lei
11.442.  É o primeiro marco regulatório que se tem,

do aumento no rigor das leis
de emissões?

Flávio Benatti – Vejo com muito po-
sitivismo essa ideia. Porém, se não es-
tiver vinculado a um programa de su-
cateamento da frota antiga, isso pouco
resolve. Se fosse possível tirar de cir-
culação 50 mil caminhões por ano,
com mais de 20 anos de uso, em 10
anos a frota brasileira teria uma idade
média de 12 anos. E teríamos sucatea-
do 500 mil caminhões no período.

Domingos Fonseca – Eu vou usar
um exemplo mais dramático possí-
vel. Não dá para entender como sé-
rio um programa que pretende redu-
zir a poluição veicular e começa pe-
los veículos mais novos, como acon-
teceu em São Paulo. Quais são os
carros que mais poluem? Os mais ve-
lhos. Não os mais novos. Esse é um
assunto que tem de ser levado a sério, com políticas e
regras claras. Sem uma visão de conjunto, de política de
governo, a coisa não anda.

FROTA&Cia – Quais as mudanças mais signifi-
cativas que ocorreram nas empresas de trans-
portes, nos últimos 20 anos?

Flávio Benatti – Se você pegar as empresas de pon-
ta, por exemplo da carga fracionada, verá que todas fi-
zeram investimentos altíssimos em tecnologia e se cer-
caram de profissionais competentes. O mesmo de dá
com as empresas do setor portuário. A mudança que
se deu em 20 anos foi enorme. Então, dependendo do
segmento, houve muita evolução.

Domingos Fonseca – Essa pergunta, curiosamente,
foi feita há 20 anos atrás por um empresário que me
procurou na NTC para saber onde o setor de trans-
portes ia investir nos próximos anos. E eu disse que
o setor iria investir em duas áreas. A primeira, em sis-
temas de localização dos veículos, para saber onde o
caminhão está e, se necessário, pode deslocá-lo rapi-
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Geraldo Aguiar de Brito Vianna – Advogado e consultor em trans-
portes, presidiu a NTC&Logística por dois mandatos, de 2002 a
2007. Profundo conhecedor do setor, também foi diretor da Con-
federação Nacional do Transporte (CNT) e representante da
NTC junto à Susep.



promulgado em 2007, de uma ativi-
dade que começou a se tornar for-
te na década de 60. Até então, não
existia nada.

FROTA&Cia – O transporta-
dor, hoje, é menos empreende-
dor que 20 anos atrás?

Flavio Benatti – Não acredito is-
so. Ele é tão empreendedor quan-
to antes. Eu diria que é menos
aventureiro. Mas as dificuldades
continuam sendo grandes. O fato é
que se empresário tiver ambiente,
a segurança necessária para inves-
tir, não tenho a menor dúvida de
que, entre todas as atividades eco-
nômicas, o transporte é o setor
que mais responde.

Geraldo Vianna – Eu compartilho
desse visão. Para você investir no
transporte você precisa acreditar no pais e apostar que
a atividade vai continuar crescendo. Em 1992, só para
lembrar, o Brasil vendia 25 mil caminhões. Na média dos
últimos 5 anos, o mercado interno brasileiro consumiu
120 mil unidades. Se você multiplicar esse número pelo
valor médio de um caminhão, da ordem de R$ 120 mil,
dá para avaliar o valor do investimento do setor e quan-
to ele é pujante e atrativo.

FROTA&Cia – O que o futuro reserva para o
transporte rodoviário de cargas?

Geraldo Vianna – Há um processo em curso de con-
centração, de fusão e incorporação de empresas, que
vai continuar se acentuando. São investidores que estão
vendo na frente e percebem a inevitabilidade do avanço
da legislação. Eles sabem que o momento do transpor-
te não é bom, mas o quadro certamente irá mudar.  

Flávio Bennatti – Nos últimos 20 anos, começamos
avançar mais e colher os frutos de todo esse trabalho
de organização do setor, que se iniciou na NTC nos
anos 50. Um bom exemplo disso é a promulgação da

lei 12.619, que regulamentou a pro-
fissão do motorista. Juntando essas
conquistas com a disposição que es-
tá se vendo no governo, para orga-
nizar a infraestrutura do País, eu ve-
jo um futuro muito promissor para
o transporte rodoviário de cargas.

Domingos Fonseca – O trans-
porte rodoviário continuará sendo
um grande atrativo para o investi-
dor. A concentração vai haver, é cla-
ro, por uma simples razão. Existe
uma grande disponibilidade de di-
nheiro no mundo à espera de boas
oportunidades. E o transporte ro-
doviário de cargas no Brasil vai con-
tinuar sendo o principal modal de
transporte nos próximos séculos.
Não haverá dinheiro disponível pa-
ra desenvolver nenhum modal que
elimine essa dependência.

FROTA&Cia - Que conselhos vocês dariam para
as novas e futuras gerações?

Geraldo Vianna – Acho que devem continuar se pre-
parando, continuar esse processo de profissionaliza-
ção.  Daqui para a frente, como já foi dito, não vai ser
como antigamente. Para entrar no negócio de trans-
portes, não vai bastar ter um caminhão.

Flávio Benatti – A NTC&Lo gística tem feito um gran-
de esforço para levar esse conhecimento às novas ge-
rações, através das Comissões de Jovens Empresários
(Comjovem). Nós estamos preparando esses em-
preendedores para lidar com toda essa realidade. É
muito importante engajar os jovens nas questões dos
marcos regulatórios, para que participem com mais in-
tensidade desse debate. Então, o que eu deixo de reca-
do para as futuras gerações é que se interessem por
tudo. Vocês podem contar com o apoio da tecnologia,
da informática e do conhecimento em tempo real. Se
souberem tirar proveito disso e contribuir para a me-
lhoria do trabalho que vem sendo feito há 50 anos,
com certeza, todos terão sucesso.
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Domingos Gonçalves de Oliveira Fonseca – Economista, foi pre-
sidente da entidade no período 1990 a 1991, quando lutou pelo
resgate da autoestima do setor. Foi dono da Unitown, depois da
Unidocks e hoje preside a UniHelth, empresa de logística na área
hospitalar.
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Em abril de 1992, o Brasil vivia
sob o domínio do Plano Collor
II, uma nova tentativa do go-

verno federal, presidido por Fernando
Collor de Melo, de dar combate ao fan-
tasma da inflação. O esforço, que mais
tarde se mostrou infrutífero, tinha por
objetivo combater o mal que há déca-
das fustigava a economia brasileira.
Um flagelo que causava o descontrole
de preços e das contas públicas, a de-
sordem salarial, a fuga de investimen-
tos e atrofia na oferta de crédito de
longo prazo, entre outros danos. 

Em meio a esse clima de incertezas
– e como consequência disso também –
foi que surgiu a Editora Frota, respon-
sável por FROTA&Cia. Batizada à
época de Lótus Comunicações, em 20
anos, a empresa se transformou em
uma das mais importantes empresas
do mercado editorial brasileiro, sem
perder o foco dirigido no atendimento
à cadeia produtiva do transporte rodo-
viário, de cargas e passageiros. 

O próprio local de nascimento já
indicava a forte ligação da empresa
com o setor. A editora iniciou suas ati-
vidades na sede da própria NTC,
sigla que simbolizava a Associação
Nacional das Empresas de Transpor-
tes Rodoviários de Carga.  Desde a
edição do Plano Collor I, em março
de 1990, que confiscou os depósitos
das contas bancárias e da poupança,
congelou os preços e mudou a moeda
de Cruzado Novo para Cruzeiro, a
entidade vinha sofrendo com a escas-
sez de recursos, já que boa parte dos
associados havia suspendido o paga-
mento das mensalidades. 

CORTAR DESPESAS - A saída en-
contrada pela diretoria da NTC, presi-
dida por Domingos Gonçalves de
Oliveira Fonseca, foi promover um
corte profundo nas despesas. A come-
çar pelo Departamento de Comunica-
ção Social e Relações Públicas, que

memória

Em duas décadas de atuação, a Editora Frota 
se consolidou no mercado editorial graças à 

oferta de produtos e serviços inovadores, com foco 
dirigido na cadeia do transporte rodoviário
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consumia 30% dos gastos com a folha
de pagamentos. Entre outras atribui-
ções, o Departamento tinha a respon-
sabilidade da publicação mensal da
revista Brasil Transportes. Um título
que, ao longo de 27 anos de existência,
tinha se transformado no principal veí-
culo de divulgação das bandeiras da
entidade e a segunda publicação mais
antiga do setor. Além deste, a Associa-
ção produzia a revista NTC - Indicado-
res Econômicos, que publicavas as
tabelas referenciais de fretes, larga-
mente utilizadas pelas empresas de
transportes, para reajustar as tarifas em
tempos de inflação descontrolada.

À frente do Departamento estava o
jornalista José Augusto Ferraz que,
desde 1989, fora contratado pela NTC
com a missão de transformar a publi-

gráfico, incorporou novas seções e con-
tratou uma equipe de ponta para cui-
dar da Redação e da Circulação. Não
tardou para que, em pouco tempo, o re-
sultado de todo esse esforço começasse
a aparecer. A publicação ganhou um
respeito ainda maior junto aos leitores
e, ainda, o reconhecimento do mercado
anunciante, através do aumento da pu-
blicidade paga. O mesmo se deu com a
NTC-Indicadores Econômicos, que se
transformou em uma ferramenta im-
prescindível nas mãos de empresários
e executivos às voltas com a situação
econômica do país. 

OPORTUNIDADE - “As duas revis-
tas ganhavam importância a cada dia,
e a pautas e o desempenho comercial
refletiam o entusiasmo da equipe”,

José Augusto Ferraz: 
o jornalista virou

empreendedor

cação em uma revista de mercado, para
disputar as verbas de publicidade em
pé de igualdade com as revistas inde-
pendentes que cobriam o setor. Foi
assim que, no curto intervalo de três
anos, a revista Brasil Transportes saltou
de 6 para 12 mil exemplares, passou a
ser auditada pelo IVC (Instituto Verifi-
cador de Circulação), mudou o projeto
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explica José Augusto, vinte anos de-
pois. Isso durou até o Plano Collor co-
meçar a fazer água, obrigando a
entidade a tomar a drástica decisão
pelo fim das publicações. Foi nessa
hora que o espírito empreendedor
falou mais alto que o de jornalista e
surgiu a ideia de propor a terceiriza-
ção dos títulos para a diretoria da
NTC. “Sempre alimentei o sonho de
ter minha própria editora. Quando a
NTC decidiu pelo fechamento das re-
vistas percebi que essa era a oportu-
nidade”, comenta Ferraz. 

Foram quase dois meses de nego-
ciações intensas, para se chegar a um
acordo que fosse vantajoso para ambas
as partes. Sobretudo em relação ao pa-
gamento dos royalties, pela cessão tem-
porária dos títulos.  Enquanto isso, José
Augusto corria para montar a estrutura
legal da nova empresa. Primeiro, con-
vidou para integrar a sociedade e atuar
como seu Diretor Editorial o jornalista
Marco Souto Maior, que ele contratara
dois anos antes, para servir como Edi-
tor Assistente de Brasil Transportes.
Para dirigir o Departamento Comercial
foi escolhido um profissional expe-
riente, que acumulava passagem por
outra conhecida revista do mercado de
transportes. Outras reuniões envolve-

ram os fornecedores, de
papel, impressão, fotolitos

e postagem, na tenta-
tiva de con se-

guir condições especiais de preço e
prazo de pagamento, até a entrada das
primeiras receitas. 

Por fim, se chegou a um consenso
com a diretoria da NTC e, no dia 1º de
março de 1992, foi assinado o contrato
de terceirização dos
títulos Brasil Trans-
portes e NTC-Indi-
cadores Eco nômicos.
Também ficou acer-
tado que a nova
empresa poderia
continuar operando
na sede da entidade
pelo período de um
ano, como forma de
incentivo aos novos
empreendedores.
A notícia, é claro,
foi comemorada com festa por toda
Equipe, uma vez que representava a
continuidade do emprego. E, mais
ainda pela NTC, que dali para a frente
passaria a ter um nova fonte de re-
ceita e, o que é melhor: a custo prati-
camente zero.

SEGREDOS DA FORD - Em maio de
1992, a primeira edição de Brasil Trans-
portes produzida pela nova empresa
deixava claro, já na capa, a mudança de
rumo da publicação. Sob o título
“Todos os segredos da linha F”, a pu-
blicação antecipava para seus leitores,
em primeira mão, os próximos lança-

mentos da Ford Caminhões, que só
meses depois chegariam às revendas da
marca. Em outra parte, na “Carta ao lei-
tor”, o presidente da NTC, Domingos
Fonseca, explicava que a decisão de
emancipar o título “era fruto da neces-

sidade de tornar a revista
ainda mais ágil, dentro do
conceito de modernidade
que passou a nortear todos
os setores produtivos da
nação”. Em junho, foi a vez
da revista NTC- Indicadores
Econômicos fazer sua estreia
triunfal “sob nova direção”,
mostrando um novo visual,
novas cores e papel, além de
novas seções.

Esse estopim deu origem
a uma empresa inovadora

que, desde sua fundação, nunca per-
deu de vista a missão de ser uma refe-
rência em sua área de atuação, através
da oferta de produtos e serviços que co-
laborem efetivamente para o desenvol-
vimento econômico, técnico e
profissional de seus leitores, clientes e
colaboradores.

Foi assim que, em 1993, como re-
sultado de uma parceria com a Co-
missão de Transportes Itinerantes da
NTC, a Editora – já funcionando em
sua nova sede - publicou dois volu-
mes com a relação de mais de 140 mil
ligações de praças em todo o Brasil e
o código tarifário correspondente,



que per-
mitia es-
tabelecer
com precisão o
valor final dos
fretes rodoviá-
rios. O mesmo se
deu em fevereiro de 1994, quando a
Redação de Brasil Transportes reali-
zou um levantamento inédito, com o
objetivo de identificar o caminhão
mais vendido no país. O eleito foi o
Scania T 113 H, fato que causou sur-
presa até mesmo para a própria mon-
tadora, desacostumada a monitorar
outros mercados, além do segmento
de pesados. Para os desavisados, a
revista informava que o ‘Caminhão
do Ano’ não fora eleito por nenhum
júri de personalidades ou jornalistas.

Mas, sim, pelos próprios
compradores, uma vez que
o levantamento tomava
por base os números de
vendas no mercado in-
terno, informados pelos
próprios fabricantes.

METODOLOGIA RIGOROSA - Já
no ano seguinte, com base no mesmo
levantamento, a Editora promovia no
Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo,
a 1ª edição do Prêmio Lótus – Cami-
nhão do Ano; um evento que se con-
sagrou ao longo de quase duas
décadas por conta de seu rigor na me-
todologia de apuração. 

Outra iniciativa pioneira foi a cria-
ção da InfoLótus, braço de informática
da Lótus Comunicações, que embalada

pela chegada dos computadores nas
empresas, passou a oferecer aplicativos
de baixo custo, para as mais diversas
aplicações. O primeiro, batizado de  In-
foCustos, permitia apurar os custos
operacionais dos veículos com extrema
facilidade. Depois dele vieram o Infor-
Carga, que ajudava a organizar a carga
no caminhão; o InfoFrota Básico, para
controle de frotas; o InfoDoc I e II, para
controle de documentos e, ainda, o In-
foTarifas, para apuração dos códigos
tarifários do transporte.

O mesmo se deu com o Translit,
lançado em março de 2002, um guia
eletrônico com informações completas
de milhares de empresas de transpor-
tes, para uso dos embarcadores de car-
gas, apresentado em versão CD ou
através da internet.

Prêmio Lótus: 
pauta de revista que se
transformou em evento



memória

SURGE FROTA&CIA - Em feve-
reiro de 1994, a Editora decidiu incorpo-
rar inúmeras melhorias à revista Brasil
Transporte, com o objetivo de fidelizar o
leitor e preparar o terreno para a expan-
são da base de assinantes pagos. Entre
outras novidades, a publicação passou a
oferecer os “Cadernos Técnicos do
Transporte”, fascícu-
los organizados por
temas distintos, para
o leitor colecionar e
consultar.  Outra no-
vidade foi a pre-
sença do suplemento
FROTA&Cia, encar-
tado na mesma edi-
ção de fevereiro de
94 de Brasil Trans-
portes. A iniciativa,
se gundo a apre senta-
ção, tinha o objetivo
de tratar os grandes
temas do Transporte
em profundidade. A
edição nº 1 trazia
como matéria de
capa a experiência de cinco operadores
de transporte, com o propósito de apre-
sentar “ideias e soluções já plenamente
testadas por quem é do ramo”

Em 1996, a Editora sentiu o pri-
meiro revés, quando o governo proibiu
a divulgação de Tabelas Referenciais de
Fretes, por sugerirem a prática de car-
tel, obrigando as empresas a calcula-

rem os fretes, a partir de planilhas pró-
prias. As tabelas constituam a razão de
ser dos Indicadores e representavam
uma boa fonte de receitas para a Edi-
tora. Isso porque, mais de 12 mil exem-
plares da publicação eram vendidos a
cada mês para os sindicatos de trans-
portes de todo o Brasil, para distribui-

ção aos seus associados.
Em setembro do

mesmo ano, falece aos 58
anos o empresário Adal-
berto Panzan, que tinha
sido eleito como presi-
dente da NTC para a ges-
tão 96/97. Em seu lugar
assumiu o vice, Romeu
Luft, que assumiu uma
atitude declaradamente
hostil em relação à Edi-
tora, ao exigir a brutal
elevação dos royalties
pagos à entidade, culmi-
nando com o rompi-
mento do contrato com a
empresa, em julho do
ano seguinte. 

Ainda mais fortalecida com a inde-
pendência editorial, a Editora decide
transformar a revista FROTA&Cia em
publicação mensal, já em agosto de
1997, incorporando ainda mais melho-
rias à revista como um ousado projeto
gráfico e inúmeras novas seções. No ano
seguinte, uma nova formação acionária
cria a figura do Publisher, sob o co-

mando de José Augusto Ferraz e a pro-
fissional de Relações Públicas, Solange
Sebrian, assume a função de Diretora
Comercial da empresa.

Sob o comando da dupla, a empresa
ganhou novos contornos e foco ainda
centrado no mercado de transportes.
Como estratégia mercadológica, deci-
dem investir na consolidação da marca
FROTA&Cia, a começar pela denomina-
ção social da empresa, que muda para
Editora Frota Ltda, em julho de 2001.
Logo depois, é criada a Divisão de Guias
FROTA&Cia, que reúne publicações de
periodicidade anual, com informações
técnicos sobre produtos e serviços volta-
dos para o segmento de transportes. A
extensa lista inclui publicações únicas
em sua especialidade. Como é o caso dos
Guias Motores & Transmissões; Imple-
mentos Rodoviários; Empilhadeiras &
Transpaleteiras; Pneus & Bandas; Segu-
rança no Transporte; Peças & Compo-
nente e de Lubrificantes.

O reforço da marca foi complemen-
tado com a criação da Divisão de Mídia
Digital, que inclui o portal FROTA&Cia
On Line, que traz notícias e informa-
ções diárias relacionadas ao setor de
transportes. Além do FROTA Data-
bank, um guia de serviços interativo
para o leitor consultar.

FEVEREIRO
● 1ª edição de FROTA&Cia
circula como encarte de BT 

● Scania T 113H é eleito o
“Caminhão do Ano” 

● Criação dos Cadernos
Técnicos de Transporte

AGOSTO
● Primeiras 
carroçarias sider

● GM volta 
a produzir 
Chevrolet 6.000

● Brasil Transportes
completa 30 anos 

circulação

● Brasil adota 
nova moeda, 
o Cruzeiro Real

SETEMBRO
● Volvo importa 
FH12 Globetroter

● Asia Motors 
traz Towner Topic

● Instituido o Dia 
do Transportador
Rodoviário de Cargas

● Governo aprova lei 
que cria o Sest/Senat 

NOVEMBRO
● Mercedes-
Benz traz MB
180D da
Espanha 

DEZEMBRO
● Mercado - 
Caminhões 
licenciados: 38.383;
Chassis de ônibus: 11.396

19941993
MARÇO
● Brasil adota a 
URV (Unidade 
Real de Valor)

Solange Sebrian: reforço da marca
FROTA como estratégia comercial 



EFEITO-MULETA - “Com o tempo,
a estratégia se mostrou muito acer-
tada”, ressalta Solange Sebrian.
Além de contarmos com uma marca
cada dia mais forte no mercado de
transportes, os produtos da Editora
Frota tem centro de custos e receitas
independentes. Isso permite
avaliar o desempenho de cada
um de forma transparente, evi-
tando assim o efeito-muleta, uma
prática comum no mercado edito-
rial, onde um produto rentável
sustenta um outro deficitário”, ob-
serva a executiva.

Acrescente a isso tudo outras duas
marcas integrantes do portfólio de pro-
dutos da Editora Frota, em franca pro-
cesso de ascensão. A primeira é o
Caderno ÔNIBUS que, desde 2001, cir-

cula como encarte de FROTA&Cia, in-
teiramente dedicada ao segmento do
transporte rodoviário de passageiros. 

Outra iniciativa bem sucedida é o
Prêmio Top do Transporte, que integra a
Divisão de Eventos da Editora Frota.
Fruto de uma parceria inédita com a Edi-

tora Logweb, que publica uma re-
vista homônima voltada

para em barcadores de
cargas, a premiação
reúne as empresas Top
do Transporte eleitas

pelo mercado, com base
em uma metodologia igualmente irrefu-
tável. Para indicação dos ganhadores de
cada edição, a premiação leva em conta
os resultados da Pesquisa Nacional de
Desempenho dos Fornecedores de Ser-
viços de Transportes, realizada junto a

mais de 2.000 contratantes de fretes de
todo o Brasil.

O resultado de todo esse esforço e
dedicação ao transporte rodoviário
pode ser medido através do reconheci-
mento contínuo de leitores e anuncian-
tes. Fato que vem colaborando para a
manutenção dos ideais que nortearam
a fundação da Editora. “Sem o apoio
dos leitores e fornecedores da cadeia do
transporte, nunca teríamos chegado ao
estágio atual”, ressalta José Augusto
Ferraz.  “Por isso, o momento é propício
para agradecer a todos que vem nos
acompanhando ao longo dessa jornada.
Em especial, a todos os profissionais e
colaboradores que no presente e no pas-
sado emprestaram seu prestigio e dedi-
cação à Editora, bem como à causa do
transporte”, finaliza o Diretor.



Em 20 anos, novas formas 
de gestão mudaram o perfil 
e a rotina administrativa 
das empresas de transporte
rodoviário de cargas, que
ficaram mais enxutas, 
rentáveis e pragmáticas 

Por Sonia Crespo

Duas décadas atrás, instaladas
em armazéns bem mais modes-
tos, as transportadoras cresciam

alçadas pela garra e o empre en de do -
rismo de seus fundadores. Mas novas
fórmulas administrativas ao longo des-
ses anos colocaram essas companhias no

tora Frota. “A minha carreira na área
detransportes corre paralelamente à
vida da Editora”, ressalta Oswaldinho
Dias de Castro Junior, filho do funda-
dor da transportadora, Oswaldo Dias
de Castro.

Oswaldinho é hoje diretor Geral da
Golden Cargo, empresa que pertenceu
ao Grupo Arex e tem uma conduta ad-
ministrativa semelhante ao molde da
Araçatuba. “A administração da Golden
Cargo se baseia em um tripé, que é a
combinação otimizada de gente, de pro-
cessos e de tecnologia. Isso é uma coisa
que aprendi em 1997, auge do processo
de profissionalização da Expresso Ara-

compasso do crescimento econômico,
garantindo o reconhecimento no mundo
dos negócios de carga rodoviária.

A Expresso Araçatuba foi uma das
pioneiras na mudança de parâmetros
administrativos, há cerca de 20 anos,
época em que surgia no mercado a Edi-

Conduta profissional

SETEMBRO
●INCT/NTC passa
a ser apurado
pela FIPE/USP; 

NOVEMBRO
Infolótus lança 
o InfoCustos 

JANEIRO
● Fim da
Autolatina 

DEZEMBRO
Mercado - Caminhões
licenciados: 52.349;
Chassis de ônibus: 12.595

gestão administrativa

1995
MARÇO
● 1ª edição do
“Prêmio Lótus –
Caminhão do Ano” 

ABRIL
● 3M mostra 
filme para 
adesivação 
de veículos

● Infolótus lança 
o InfoCarga

1994
JUNHO
● Transportadoras
adotam o EDI

● Começa 2ª fase 
do Plano Real 

AGOSTO
● Iveco inicia
volta ao Brasil,
através da VIB 

● Plano Real
comemora 1 ano



çatuba. Na época, eu era
diretor Comercial da
empresa, que iniciava
o processo de profis-
sionalização após 45
anos de gestão fami-
liar”, conta. 

“Lembro que a decisão da profissio-
nalização surgiu em março de 1994, du-
rante a implantação de um programa de
qualidade na companhia”, conta.
“Numa empresa familiar, como todos
bem sabem, manda quem pode e obe-
dece que tem juízo. Mas a partir daquele
instante, o nível gerencial começou a ab-
sorver conceitos administrativos e trans-
feri-los para os sócios, medida essencial
para a consolidação do programa de
qualidade. Os três sócios, os irmãos Dias
de Castro, passaram a assimilar a ideia

de serem agentes de todo
o processo e não apenas

comandantes”, detalha o
executivo, enfatizando que não era a in-
tenção da Araçatuba chegar em 2009 e
ser vendida para a TNT. “Mas ao longo
do processo de profissionalização foi um
valor percebido pelos sócios”, revela.

O VOO DA ÁGUIA – Há 18 anos,
quando grandes empresas do setor já
iniciavam processos de fusões e de ges-
tão profissional e a Editora Frota apre-
sentava seus primeiros títulos no
mercado, o empresário Ademir Dias e
sua esposa decidiram que a atividade de

transporte poderia lhes assegurar bons
resultados.  Com quatro carretas e muita
disposição, em 1994 abriram a transpor-
tadora Águia do Vale. 

Na época, seu filho, Pedro Dias
Neto, cursava o ensino médio e pensava
com afinco na carreira de Engenharia
Mecatrônica. Mas ao acom panhar a in-
tensa rotina do pai, mudou a direção de
sua vida profissional e optou pela car-
reira de Administrador de Empresas.
Ao longo dos anos, as demandas por
carga geral cresceram o bastante para
que, nos primeiros cinco anos, a em-
presa desse saltos de 100% no seu fatu-
ramento. Após esse período, o
crescimento anual permaneceu estabili-
zado em 15%, conta Pedro Dias Neto,
atual administrador da companhia, que
opera com frota de 30 caminhões. 

Oswaldinho Castro:
numa empresa familiar,
manda quem pode e
obedece quem tem juízo



gestão administrativa

Para chegar a esse estágio, o execu-
tivo conta que teve de arregaçar as man-
gas em 2004 para convencer seus pais e
irmãos a introduzir a gestão profissiona-
lizada na empresa. “Na época, quem
batia escanteio também tinha de correr
para cabecear”, lembra o executivo. Os
conhecimentos que adquirira nos estu-
dos lhe asseguravam que, para crescer
comercialmente, mesmo uma empresa
de porte pequeno ou médio deveria im-
plementar a administração profissional. 

“Meu pai sempre tratou com muito
respeito seus colaboradores, os quais,
por sua vez, sempre o admiraram como
líder. Isso fez com que nosso turn over
se mantivesse, por anos, em níveis
muito baixos. Para fazer o salto da ad-
ministração familiar para a administra-
ção profissional, com sucesso, foi
fundamental preservar essa malha de
convivência”, diz Pedro Neto. 

RÁPIDA NO GATILHO – Na Rápido
900, os sócios proprietários estão no co-

mando da empresa,
a administração é
pro fis sionalizada
desde a década de

diz André Ferreira, diretor Comercial
da companhia.

O executivo aponta a importância
dos antecessores no processo sucessó-
rio: “Eles sempre foram muito visio-
nários, portanto, não só aceitaram
como nos orientaram, nos guiaram e
nos motivaram a buscá-las e implan-
tá-las”, resume. 

DEZEMBRO
● Mercado - Caminhões 
licenciados: 58.734; Chassis 
de ônibus: 17.368

● Início da 
privatização 
das estradas

NOVEMBRO
● VW adota 
consórcio modular 
na fábrica 
de Resende

OUTUBRO
● Transportadora Americana é a 
1ª empresa do TRC na internet 

● Infolótus lança o InfoFrota Básico

● Brasil Transporte lança 
Suplemento Mercosur

A força da gestão familiar nas transportadoras rodoviárias

de carga sempre funcionou e ainda funciona como gatilho co-

mercial. “Muitas empresas da área, que tem mais de 40, 50 anos, mantêm o

nome e o sobrenome do fundador na razão social. E a maioria preserva o ca-

pital nacional. É um setor extremamente empreendedor. Com boa muscula-

tura econômica e operacional, hoje essas empresas estão atraindo muitos

interessados de fora”, avalia João Guilherme de Araújo (foto), Diretor de De-

senvolvimento de Negócios do ILOS - Instituto de Logística e Suply Chain.

O consultor analisa que, ao mesmo tempo, o governo vem fortalecendo o

segmento ao estabelecer novos marcos de regulação, que colaboram profun-

damente na gestão, como o fim da carta-frete, o conhecimento eletrônico e a

nova lei para os motoristas. 

“É um setor que se profissionaliza cada vez mais. A evolução aparece ge-

ralmente na segunda geração de gestores. A profissionalização ainda é um

processo em evolução, há muito por fazer. Os modelos de gestão adotados no

Brasil ainda não possuem estrutura para poder competir com modelos inter-

nacionais, mas o processo está no timing correto e no caminho certo”, define.

Para os próximos anos, o que se prevê é crescimento no volume de aquisi-

ções, como a que aconteceu  recentemente a compra da Rapidão Cometa pela

Fedex, grupo americano que fatura mais de 50 bilhões de dólares por mês.

Rumo ao sucesso

1990 e já está na 3ª geração da família.
“O novo fôlego de gestão já vem desde
a segunda geração e prossegue a todo
o vapor com a terceira. A evolução
veio com as próprias mudanças que
ocorreram no setor em termos de ges-
tão administrativa, financeira, de re-
cursos humanos, de tecnologia,
co mercial, de prestação de serviços”,

1995

JANEIRO
● Volvo lança 
nova linha NL 
com EDC 

● Adalberto Panzan assume
a presidência da NTC

1996

ABRIL
● Sitcar recebe
1ª Certificação
ISO 9002 do TRC

MAIO
● Empresas iniciam adoção
do código de barras 

● Infolótus lança 
o InfoDoc1

André Ferreira:
antecessores sempre

foram muito
visionários



*Na comparação com óleos API CH-4 ou inferiores, segundo testes de oxidação em laboratório.
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, conforme resolução CONAMA nº 362/2005. 
Esta ação ajuda a proteger o meio ambiente.

Shell Rimula, que trabalha tão pesado quanto você, está lançando o novo Shell Rimula RT4 L, 
feito para tornar o seu dia a dia nas estradas mais eficiente e econômico. Com sua fórmula 
exclusiva, Shell Rimula RT4 L pode aumentar em até 30%* a vida útil do motor, gerando 
economia na manutenção. E o meio ambiente também agradece.  
Seja bem-vindo aos benefícios do novo Shell Rimula RT4 L.

Shell Rimula
TRABALHA TÃO PESADO 
QUANTO VOCÊ.

ECONOMIA NA MANUTENÇÃO.
MENOS POLUENTE.

NOVO 
SHELL RIMULA RT4 L.



operação

A estabilização da economia e os avanços tecnológicos que permearam
as últimas duas décadas  permitiram às transportadoras rodoviárias
adotar modernos processos e equipamentos para otimizar a operação

Por Valeria Bursztein

dia; as empresas ganhavam e tinham de
rentabilizar imediatamente. Essa busca
de renda não era feita pela compra de
ativos ou planejamento financeiro, mas
apenas por operações financeiras ban-
cárias”, detalha. “É quando a inflação
deixa de morder o calcanhar das em-
presas que elas começam a planejar em
longo prazo e puderam se dedicar a
aprimorar a ope ração, investindo em
ativos, tecnologia e logística”.

O segundo marco para o professor é
o início do processo de privatização das
estradas. 

CAPILARIDADE - “A logística entra
no transporte rodoviário quando a es-

Imaginar a execução e o controle das
operações de transporte rodoviário
sem recorrer à infinidade de recur-

sos tecnológicos hoje disponíveis é um
exercício e tanto. Como gerenciar o
transporte sem recursos tecnológicos?
“Duas décadas atrás, administrávamos
por intuição”, conta o diretor presidente
da Transportadora Americana, Celso
Luchiari. “Naquele tempo, pressupú-
nhamos que o caminhão iria cumprir
com o roteiro predeterminado. No
nosso caso, contávamos com um sis-
tema de rádios UHS pelo qual nos co-
municávamos entre Americana e São
Paulo. Alguns caminhões tinham esse
recurso, o que nos permitia certo con-
trole, mas não passava disso”.

Atualmente é quase impossível dis-
sociar os recursos de tecnologia da infor-
mação e os conceitos da logística do
transporte rodoviário. Acontece que nem

sempre foi assim. Na visão do professor
Paulo Resende, responsável pelo Núcleo
de Infraestrutura e Transportes da Fun-
dação Dom Cabral, o primeiro grande
marco para o aprimoramento operacio-
nal do transporte rodoviário foi a estabi-
lização da economia. “A partir do
momento em que a hiperinflação foi con-
trolada nos idos de 94 houve a implanta-
ção do real, entramos em uma nova
realidade, que permitiu às empresas in-
vestir em tecnologia e projetos de longo
prazo”, diz.

Resende explica que a iniciativa pri-
vada passou a se movimentar de ma-
neira cada vez mais profissional,
reconhecendo a importância da forma-
ção de preços e custos, em uma arquite-
tura financeira que considerasse o longo
prazo. “Lembrem-se de que, antes do
controle da inflação, vivia-se uma situa-
ção de planejamento mês a mês/dia a

Uma nova configuração

Com a escalada de preços
controlada, houve redução de
estoques na cadeia logística

1996
JUNHO

● NTC suspende 
as Tabelas

Referenciais de
Fretes

AGOSTO
● Viação
Normandy 
recebe
Certificação 
ISO 9002

● FHC anuncia
plano de
recuperação
das rodovias

SETEMBRO
● Fórmula Truck
realiza 1º
campeonato da
categoria

● Adalberto Panzan
falece aos 58 anos

● Romeu Nerci Luft
assume a presidência
da NTC

JULHO
● General
Motors volta
com a 
marca GMC

DEZEMBRO
● Mercado - Caminhões 
licenciados: 42.134;
Chassis de ônibus: 15.518

MAIO
International
Navistar anuncia
sua volta ao País;

JULHO
● Lótus Comunicações 
encerra contrato 
com a NTC

1997



tabilização da economia acontece, por-
que se trata de um conceito de plane-
jamento integrado entre armazenagem
e transporte. O Brasil hiperinflacioná-
rio favorecia a formação de estoques.
A partir do momento em que a esca-
lada de preços foi controlada, a redu-
ção de estoques passou a caracterizar
a cadeia logística no Brasil. As empre-
sas começaram a transferir estoques no
sentido inverso da cadeia, o ritmo do
abastecimento mudou e o transporte
passou a ter uma grande importância,
porque se tornou um elemento de res-
suprimento na ponta do varejo. A par-
tir desse instante o Brasil começou a
pensar em logística”. 

Resende acrescenta que foram os in-
vestimentos em gestão de frota e em
tecnologias de rastreamento que possi-
bilitaram às transportadoras aumentar
a capilaridade da operação. Assim, co-
meça a nascer no País o conceito de cen-
tros de distribuição, além de todos os
conceitos de logística integrada que
passaram a ser usados pelas empresas. 

Luchiari, da TA, ratifica o argu-
mento do professor. Para ele, a utiliza-
ção cada vez mais forte da informática
dentro da logística alterou o modo de se
fazer transporte. “Vejo dois grandes
marcos dentro dessa cadeia. O primeiro
foi a introdução do Autotrack. Fomos
umas das primeiras empresas a adotar
essa ferramenta, porque nos perguntá-
vamos como administrar a frota se não
sabíamos onde estava de fato.
A partir dessa ferramenta
passamos a ter controle da
localização dos nossos
equipamentos e a adminis-
trá-los com um conceito
completamente
diferente, porque
se passa a contar
também com
uma série de mé-
tricas para anali-
sar e melhorar a
operação. O
outro marco se
deu quando o em-
barcador começou

a perceber que deveria manter o foco
em seu core business, deixando para ter-
ceiros a gestão do transporte e da arma-
zenagem. Foi aí que o transportador
incorporou a logística em seu portfólio,
agregando outros serviços à cadeia de
transporte. Podemos dizer que o em-
barcador ajudou o transportador a evo-
luir, o que levou ao aprimoramento do
processo logístico, di mi nuindo os cus-
tos da operação como um todo”. 

AMPLIANDO A ATUAÇÃO - A Mah-
nic vale como mais um exemplo de
transportadora que foi ampliando seu
campo de atuação ao incorporar a ope-
ração logística ao seu core business. Em
2009 a companhia passou a atender
também como operadora logística. “Ho -
je fa zemos a operação logística de ponta
a ponta. Mudamos para uma sede nova
em 2011, com um armazém que com-
porta um volume muito mais impor-
tante de carga, e investimos em novos
veículos para enriquecer nossa distri-

buição”, conta a diretora operacio-
nal da empresa, Ludymila Mahnic.
“A transportadora que não se
equipar com os recursos tecnoló-
gicos disponíveis para aprimorar
a oferta de serviços logísticos está

FROTA&Cia - Setembro 2012 - 33

Luchiari: Uso da
informática na logística

alterou o modo de se
fazer  transporte

MARÇO
● José Augusto Ferraz passa a
Publisher de FROTA&Cia 

● Solange Sebrian assume
Diretoria Comercial

OUTUBRO
● Mercedes-Benz 
alemã mostra 
1º ônibus a célula 
de hidrogênio

● FROTA&Cia 
apresenta primeiro 
site da publicação;

DEZEMBRO
● Mercado -
Caminhões
licenciados: 54.931;
Chassis: 14.862

1998
AGOSTO

● FROTA&Cia vira
publicação mensal 

ABRIL
● Scania aposenta 
Série 3 e lança 
a Série 4

JUNHO
● Lei 9.611 cria o Operador 

Multimodal de Transporte (OTM)

● Tacógrafo passa a ser obrigatório nos
veículos comerciais

MAIO
● Marcopolo inicia a
fabricação do Volare 
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fadada a ficar fora do mercado”, diz.
Apenas na construção da sede em

Aparecida de Goiânia, com 68 mil me-
tros quadrados, e do armazém, além da
compra de equipamentos, a empresa in-
vestiu R$ 4 milhões. A empresa, que tem
200 veículos, recentemente fechou a
compra de 15 caminhões Volvo e carre-
tas do tipo Vanderleia. 

A Tecnologia da Informação contri-
buiu de forma singular no desenvolvi-
mento operacional do transporte
rodoviário. “Na década de 1990, a infor-
matização passou por um boom, facili-
tando as rotinas burocráticas, como
emissão de conhecimentos e cobranças,
bem co mo ações ma cro, como interliga-
ção das filiais e processos online. Com a
informatização, ganhou-se em eficiência
e economia de escala”, descreve o diretor
de Operações da Jamef Encomendas Ex-
pressas, Pedro Maniscalco. O executivo

afirma que não é possível
comparar o passado com
o presente, tamanhos são
os avanços, mas diz que,
“sem as atuais condições

tecnológicas, seria impos-
sível chegar a esse nível

de crescimento da em-
presa dos últimos

20 anos. Hoje,

aliás, todo o trabalho não po-
deria ser realizado. Sem a
adoção da TI, as empresas
não sobreviveriam no mer-
cado. O setor ganhou
muito com as novas tecnologias".

O diretor operacional da Utilíssimo
Transportes, Baldomero Taques Neto,
confirma que foi a adoção da tecnolo-
gia que permitiu à empresa – e ao setor,
como um todo – desenvolver-se.
“Quando ingressei, iniciávamos o pro-
cesso de adoção de sistemas. Em 1995,
fomos os primeiros a incorporar o
Combat, sistema de rastreamento por
antena repetidora para a gestão da
frota e da logística de entregas. De lá
para cá, as coisas mudaram, com im-
portante ganho para a eficiência opera-
cional. Hoje temos diversas opções de
sistemas que nos ajudam a aprimorar a
operação e a controlar, por exemplo, o
número de horas trabalhadas, uma
nova exigência da legislação trabalhista
para o nosso setor”.

INVESTIMENTOS - De acordo com Ta-
ques Neto, a Utilíssimo investe de 25% a
30% de sua rentabilidade anual em trei-
namento, recursos humanos, manuten-
ção e ferramentas. Para o segundo
semestre, a transportadora está em pro-
cesso de aquisição de caminhões de
médio porte e de seis a oito cavalos me-
cânicos já com a tecnologia P-7 (Euro V).
A expectativa de investimento em frota

para este ano é de R$
2,5 milhões.

A nova configura-
ção do transporte –
planejada e otimi-

zada – que permitiu a expansão das ope-
rações das empresas reformulou
também a relação os papéis dos atores
envolvidos. No caso dos pequenos
transportadores ou frotistas, a logística
os inseriu na cadeia em uma função de
protagonistas da última milha. “O pe-
queno transportador passa a ser um ele-
mento estratégico nas cadeias logísticas,
porque as grandes transportadoras tra-
balham com um custo fixo muito alto.
Por isso, é preciso garantir a escala. A left
mile logistics (ou seja. a logística da úl-
tima milha) é muito cara para os gran-
des transportadores pelo fato de não
haver escala e demandar soluções diver-
sas para situações diversas, como, por
exemplo, as regiões metropolitanas do
Brasil com restrição para atividades de
carga/descarga, além da necessidade
de veículos menores”, explica. “Na ges-
tão de frota, é também preciso conside-
rar a máxima de ‘pensar globalmente e
agir localmente’. Uma grande trans-
portadora não tem dificuldades de
pensar globalmente, mas agir local-
mente já é diferente e requer conheci-
mento e detalhamento local.
Jus tamente nesse momento faz todo o
sentido a utilização de um pequeno
transportador”, conclui.

operação

Baldomero Taques Neto:
ganho de eficiênica

operacional é incontestável

Mariscalco: setor 
ganhou muito 
com as novas

tecnologias

JULHO
● Volvo lança
chassi B7R

1998

AGOSTO
● Navistar inicia

produção de
caminhões

International 

DEZEMBRO
● Mercado - Caminhões
licenciados: 52.768;
Chassis: 15.761

JANEIRO
● Ford completa
atualização da

linha F de
caminhões

MARÇO
● Mercedes-Benz de
ganha o Prêmio Lótus
1999 em 4 categorias 

● Volvo NL 12 é o
“Caminhão Pesado 
do Ano”

● Viação 1001 lança
serviço de 1ª classe na
linha Rio-São Paulo

1999

ABRIL
● Ford comemora 
80 anos de Brasil

● Randon completa 
50 anos de fundação
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recursos humanos

A reboque das transformações operacionais e administrativas vividas
pelo setor nas duas últimas décadas, o transportador mais qualificado
passou a ser determinante para o desempenho na função

Por Sonia Crespo

Uma empresa que evolui requer
um profissional cada vez mais
capacitado. Acompanhando o

crescimento e o fortalecimento da ativi-
dade do transporte rodoviário de cargas
nas últimas duas décadas, a Editora
Frota pôde constatar também a evolu-
ção na formação técnica vivenciada pelo
profissional transportador no período,
comprovada nesta matéria pelos em-
presários do setor. 

“A evolução de métodos de trabalho
e de equipamentos empregados in-
fluenciaram positivamente na qua lifica-
ção do nosso profissional.  A exigência
da escolaridade cresceu: atualmente
nosso profissional deve apresentar, no
mínimo, o curso fundamental completo.
Há 15 anos, para alguns cargos não se
exigia além do antigo primário.  Naa
Atlas,  mais de 70% do quadro é com-
posto por profissionais que apresen-
tam no mínimo o Ensino Médio”, relata
a Diretora Administrativa e do Depar-
tamento de Desenvolvimento Organi-
zacional da Atlas Transportes, Maria
Afonsina Megale. “Como incentivo ao
aperfeiçoamento técnico dos nossos co-
laboradores,  há mais de 10 anos a com-
panhia dispõe do programa Bolsa
Estudo, proporcionando a  oportuni-
dade da graduação superior em univer-
sidade de todo o país”, complementa. 

As exigências técnicas aumentaram,
dizem os dirigentes da área de RH das
empresas, porque o  uso ampliado de

O novo 
transportador
O novo 
transportador
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MAIO
● Volvo mostra nova linha H de caminhões

● Lançamento da Peugeot Partner 

● Comil estréia no mercado de microônibus

● Marcopolo compra 50% das ações da Ciferal

DEZEMBRO
● Mercado - Caminhões

licenciados: 50.665;
Chassis: 10.679

OUTUBRO
● Caio lança o Piccolino 
para transporte escolar

● São Paulo regulamenta os 
Veículos Urbanos de Carga

● Mercedes-Benz lança 
extrapesado 1938S

JULHO
● Bitrens fazem sucesso
nas curtas distâncias

● Caminhoneiros
promovem 
1ª greve geral da história 

1999

A evolução de métodos de
trabalho e de equipamentos

melhoraram a qualificação 
do profissional



tecnologia de ponta
em todas as etapas do
processo também cres-
ceu. “Essa evolução
reflete no perfil do profissional de trans-
porte, que atualmente em todos os ní-
veis opera pelo menos um  tipo de
equipamento.  Como nosso processo é
totalmente informatizado, atividades
que há 2 décadas eram regidas unica-
mente pela experiência e conhecimento
do profissional, hoje são orientadas por
relatórios, o que leva o profissio-
nal a operar computadores, celulares,
leitores óticos, para citar alguns”, conta
Afonsina Megale.

Na Patrus, as mudanças mais signifi-

cativas no quadro de
pessoal refletiram a esta-
bilização da econo-
mia nacional e a
retomada da produção
industrial e serviços.
“Obviamente que perde-

mos boa parte de nossos profissionais
para outros seguimentos com ofertas
mais atraentes. A faixa etária do
motorista mudou, de 40 anos para
25 anos. Há duas décadas, o auxi-
liar de transporte que atuava como
ajudante do motorista não tinha qua-
lificação profissional e permane-
cia mais tempo na empresa
(em média 7 anos). Atual-
mente esta média é de 6
meses e o nível de compro-
metimento caiu em demasia”,

explica Maristela Ferreira, Gerente de Re-
cursos Humanos da Patrus Transportes. 

Já na Transportadora Fiorot o setor
operacinal da empresa foi o que pas-
sou a exigir maior qualificação técnica
de pessoal. “A gama de cursos e trei-
namentos que existem hoje elevou o

nível dos tra balhadores. Ate
um ajudante hoje tem que

saber ler e escrever para
identificar cada tipo de

carga. Funções de  mais
responsabilidade então tem

que ter formação técnica, exi-
gências que antes não

existiam”, observa Ro-
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Afonsina Megale, da
Atlas: uso de tecnologia

de ponta em todas as
etapas do processo

Maristela Ferreira, da
Patrus: Escola de Líderes e
bolsa  de formação
acadêmica para gestores



recursos humanos

berta Fiorot, Diretora de RH da trans-
portadora capixaba.

MÃO DE OBRA ESCASSA – Há duas
décadas havia uma enorme oferta de
mão de obra no setor, que foi defi-
nhando, em qualidade e em quantidade,
até chegar à escassez atual. Em agosto, o
volume de vagas abertas para a área de
transportes na Catho, um dos sites de
classificados de vagas de emprego de
maior audiência da América Latina e há
16 anos no mercado, ultrapassava a
marca de 7,7 mil postos,   entre cargos
que variavam de Coordenador de Lo-
gística a Auxiliar de Expedição, se-
gundo informações do próprio portal.
“Atualmente há uma procura inces-
sante de pessoal. A mão de obra dispo-
nível é totalmente desqualificada e
instável. O índice de turn over  se ele-
vou devido a evasão do profissional em

busca de oportunidades
mais atraentes em ou-
tros seguimentos”,
lamenta Ma ristela
Ferreira, da Patrus.

Em duas déca-
das, a profissão que
passou pelas maiores transformações,
segundo Roberta Fiorot,  foi a de moto-
rista. “Hoje não basta saber dirigir. O
motorista profissional tem de entender
das novas tecnologias embarcadas, en-
tender de logística, isto tudo devido as
novas exigências legais e a especializa-
ção do mercado, o que influenciou em
vários outros cargos também”,  destaca.
“Este profissional viu incorporada à sua
atividade inúmeros parâmetros, e por-
tanto seu aperfeiçoamento foi natu-
ral. Os veículos tiveram seu up grade
tecnológico, e para melhor operar estas
verdadeiras máquinas o motorista deve
se aperfeiçoar para o melhor aproveita-
mento das tecnologias instaladas”,  com-
plementa Afonsina Megale. Na Patrus,
as exigências para contratação de moto-
ristas são reforçadas: “Nessa categoria,
exigimos que o mesmo tenha os cursos
básicos do MOPE, experiência mínima
de informática para operar computador
de bordo e conhecimentos necessários

para dirigir veículos com tecnoló-
gia de ponta”, enumera Maristela
Ferreira. 

CONTROLE TOTAL – Também
o quadro de gestores passou

por transformações. “De-
vido à globalização, as
novas demandas do
mercado, surgiu para
os novos gestores uma
necessidade de espe-

cialização, de conhecimento de línguas,
de tecnologia, uma busca de conheci-
mento técnico profissionalizante, ou
seja, trouxe com isto, toda uma cultura
diferente das gerações anteriores
atuantes no transporte os cargos de co-
mando das empresas”, explica Roberta
Fiorot. “Hoje temos a Escola de Líde-
res, bolsa de formação acadêmica e
avaliação para auxiliar no desenvolvi-
mento técnico e pessoal dos nossos lí-
deres. Anteriormente as iniciativas
eram isoladas e não cobria todo o
grupo de gestores, pontua Maristela
Ferreira. Na Atlas, a liderança atual da
empresa é composta por profissionais
graduados em diversas áreas do mer-
cado. “A valorização do capital hu-
mano da nossa organização se reflete
no Plano de Carreira Atlas, que possi-
bilita o crescimento do profissional e
incentiva o funcionário na busca por
novas especializações técnicas”, fina-
liza Afonsina Megale.

Respondendo por valores sig-

nificativos na planilha de custos

das transportadoras, a folha de

pagamento também estufou ao

longo de 20 anos e hoje, para as

três empresas ouvidas nesta maté-

ria, representa entre 12% e 13%

do faturamento das empresas.

Folha rechonchuda

Roberta Fiorot, da Fiorot: a
profissão de motorista foi a

que passou pelas maiores
transformações

MARÇO
● Controlsat lança 1º
sistema de rastreamento
via celular

● Fundação da ABTC -
Associação Brasileira dos
Transportadores de Cargas

FEVEREIRO
● Volvo apresenta 1º
ônibus de piso baixo

do Brasil, o B7R

ABRIL
● Eaton traz para o

Brasil a caixa
automatizada AutoShif 

JUNHO
● Viação Cometa

começa a
aposentar os
Flecha Azul

JULHO
● Marcopolo lança

Geração VI de
carrocerias
rodoviárias

MAIO
● Novo site de
FROTA&Cia 
entra no ar

2000
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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.

/cosan.mobil

INTELIGENTE

FILTRO COM
VISOR PARA

VOCÊ CONFERIR
A QUALIDADE.

FILTRO COM
VISOR PARA

VOCÊ CONFERIR
A QUALIDADE.

www. c o s a n . c om . b r / m o b i l



marketing

Por Bruno Aurélio

Acompanhando passo a passo
o acirrado e competitivo mer-
cado de transporte rodoviá-

rio de cargas, publicações da Editora
Frota registraram, ao longo de duas
décadas, que o setor se diversificou e
ampliou a oferta de serviços, através
de ações de marketing. Segundo o es-
pecialista Philip Kotler, o marketing é
um processo social e gerencial pelo
qual indivíduos e grupos obtêm o que
necessitam e desejam através da cria-
ção, oferta e troca de produtos de
valor com outro. Para obter e fidelizar
clientes, empresas de transporte ro-
doviário de cargas trabalham sua ima-
gem. Hoje, o que se vê é a opção por
recursos de fixação de sua marca,
assim como a contratação de especia-

Desde  1992, a divulgação  das empresas e de serviços de
transporte de cargas  vem ganhando espaço e importância
para atrair e fidelizar novos clientes

A imagem 
ganha evidência

listas em propaganda, marketing
e comunicação. 

VÁRIAS FRENTES –  Precursor da
propaganda no setor, há mais de 20
anos a Mira Transportes foca na ima-
gem da empresa. Todo o trabalho reali-
zado com o marketing, que toma um
investimento anual de 0,5% do fatura-
mento da empresa, ocasiona o posicio-
namento da marca no mercado, e a
exposição na mídia e seus clientes. Fun-
dada em 1978, a companhia possui um
departamento de marketing e comuni-
cação próprio, que conta com uma
equipe interna, desde 1984. Além disso,
assessoria de imprensa e agência de
propaganda integram a equipe de co-
municação da empresa. “Estamos em

AGOSTO
● Scania lança 1º contrato 
de manutenção 
para veículos comerciais

● Comércio eletrônico 
dá os primeiros passos 
e beneficia o TRC

OUTUBRO
● Iveco Fiat inaugura

Fábrica de Sete
Lagoas (MG)

NOVEMBRO
● Viação
Itapemirim
implanta telefone
para passageiros
via satélite

DEZEMBRO
● Caio decreta falência, 
depois de 55 anos de
funcionamento;

● Mercado - Caminhões
licenciados: 69.209; 
Chassis: 16.439

JANEIRO
● Volkswagen Caminhões e ônibus 
comemora 20 anos de atuação

● Ford transfere produção de
caminhões em SBC

20012000
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legislação

Com esforço conjunto entre governo federal, entidades e empresas, 
o setor ganhou, ao longo de 20 anos,  uma musculatura legal que 
transformou o perfil das empresas e melhorou a sua rotina operacional  

Os veículos de comunicação
da Editora Frota tiveram
o privilégio de

poder acompanhar, nas 
últimas duas décadas, o
setor de transporte rodoviá-
rio de cargas sair da condição
de completa desregulamenta-
ção, e passar a ter respaldo em
uma legislação específica e ser
representado por entidades
com força política no governo fe-
deral, para formalizar seus pleitos. 

Como em qualquer segmento eco-
nômico, a regulamentação gera discus-
sões acaloradas. O dilema principal:
deixar correr solto e permitir que o
mercado dite suas próprias regras ou
interferir para manter padrões e crité-
rios de atuação e precificação? O equi-
líbrio entre uma posição e outra nem
sempre é factível. Isso também acon-
tece no transporte rodoviário, embora
tenha ficado evidente, pelo recorte dos
últimos 20 anos, que o custo da regula-
mentação é bem inferior que o ônus da
indisciplina. 

“No passado não havia disciplina
nenhuma”, lembra o diretor executivo
da NTC&Logística (Associação Brasi-
leira do Transporte de Cargas e Logís-
tica) em Brasília, Alfredo Peres da
Silva. “Na área econômica sempre se
pensou que o setor rodoviário não de-
veria ter nenhuma regulamentação,
porque se acreditava que o frete ficaria
mais barato e poderia aliviar o custo
Brasil. Isso tudo começou a desmoro-
nar quando se percebeu o custo cau-
sado por essa falta de regulamentação,
como, por exemplo, com o número de
mortes e acidentes de trânsito”. Peres
acrescenta que a desregulamentação
evidenciava também os problemas cau-
sados pela imprecisão das leis traba-
lhistas. “Discutia-se a interpretação do
vínculo trabalhista não somente no âm-
bito da relação entre a empresa e o mo-
torista autônomo, mas também com o

Casa arrumada

Por Valeria Bursztein
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2001

DEZEMBRO
● Mercado - Caminhões
licenciados: 73.517;
Chassis: 16.578

JULHO
● Lótus Comunicações
vira Editora Frota Ltda 

2002

JANEIRO
● GMC abandona pela
2ª vez a produção de
caminhões no Brasil 

● Geraldo Brito
Vianna assume
presidência da NTC

FEVEREIRO
● Grupo 1001
assume o controle
da Viação Cometa



Ministério do Trabalho e a Previdência.
Além disso, não existiam normas para
definir o que se enquadrava no con-
ceito de hora extra. Nessa situação o
setor ficava sem saber seu passivo tra-
balhista. Todo esse cenário conduziu o
setor e o governo a admitir a necessi-
dade da regulamentação”.

TEMPOS DIFÍCEIS - O diretor execu-
tivo da NTC&Logística identifica na
criação do Sest/Senat, em 1993, o início
do processo que formalizou as primeiras
regras para a atividade. “O setor sentia
falta de um sistema de serviço de for-
mação e assistência aos funcionários di-
recionado ao transporte. A reboque
dessa situação, aconteceu o fortaleci-
mento da CNT - Confederação Nacional
do Transporte, dando ao setor represen-
tatividade perante o governo e o Con-
gresso Nacional, porque tínhamos o
setor realmente reunido”.

Com um pleito definido e uma in-
terlocução mais eficiente com o governo
federal, o setor testemunhou um impor-
tante avanço na definição de um cená-
rio organizado para a atividade. Em
2004, o governo federal lança o Registro
Nacional de Transportadores Rodoviá-
rios de Carga, reduz a in formalidade
reinante no setor e disciplina a atividade
– um ensaio para a Lei n.º 11.442, pro-
mulgada três anos depois, passando a
ser um marco para o modal. Nesse
meio-tempo, definiu-se a Resolução n.º

184 do Contran (Conselho Nacional de
Trânsito), liberando os bitrens de 57 to-
neladas e sete eixos da necessidade da
Autorização Especial de Trânsito.
“Eram gigantescos os volumes de di-
nheiro e de procedimentos burocráticos
no processo de obtenção dessas autori-
zações”, conta Peres. “O setor organi-
zou-se, já na época do presidente Lula,
em 2005, para pleitear uma política de
configurações de veículos que respei-
tasse o peso por eixo. A medida permi-
tiu reformular a capacidade de carga
sem aumentar o número de veículos, in-
crementando a produtividade do trans-
portador e reduzindo a burocracia”. 

Na sequência instituiu-se o Sistema
Nacional de Prevenção, Fiscalização e
Repressão ao Furto e Roubo de Cargas
e a norma de emissões veiculares Pro-
conve (Programa de Controle da Polui-
ção do Ar por Veículos Automotores)
P-5. Outra medida que teve importante
impacto na dinâmica do setor foi a al-
teração da forma de pagamento do
frete, que passou a ser feito via transfe-
rência eletrônica dos valores, de modo
a criar uma ligação direta entre trans-
portadores, motoristas e a Receita Fe-
deral. A medida foi implementada logo
após a Lei n.º 11.442, sancionada pelo
então presidente Lula.

DE UM EXTREMO A OUTRO - O
presidente do Sindicato das Empresas
de Transporte de Cargas do Estado da

OUTUBRO
● Mercado - Caminhões
licenciados: 65.886; 
Chassis: 16.594

● International abandona o
mercado brasileiro de caminhões

MARÇO
● Prêmio Lótus passa a 
contar com 14 categorias

● FROTA&Cia lança o Translist  

2003

JANEIRO
● Luiz Inácio Lula da Silva é eleito

Presidente da República;



Bahia, Antonio Pereira de Siqueira, con-
corda com a afirmação de que o setor se
beneficiou com a regulamentação. Para
ele, porém, isso não significa que a casa
esteja totalmente em ordem. “Regula-
mentar um setor é muito complicado e
não garante a qualidade dos serviços
prestados. Em vez de criar regulamen-
tações que apenas engessam o desen-
volvimento do setor, o governo deveria,
por exemplo, tornar obrigatório o se-
guro ambiental para transportadoras de
cargas químicas, hoje opcional”. Ele res-
salta a maior importância que os sindi-
catos ganharam no processo e a posição
que hoje ocupam no cotidiano do setor. 

O presidente do Sindicato das Em-
presas de Transporte de Cargas do Es-
tado da Paraná, Gilberto Cantú,
concorda: “A participação dos sindica-
tos na dinâmica do setor passou a ser
vital, porque o transporte rodoviário

está sujeito a leis e en-
cargos que oneram a
operação. O sindicato
está presente para de-

fender as reivindicações
da categoria”. 

PRÓXIMOS PLEITOS
- A recente discussão no
setor de transportes ro-
doviário tem como
pano de fundo a Lei n.º 12.619, que dis-
ciplina o trabalho dos motoristas profis-
sionais, inclusive com definição do
tempo de direção. Im plementada com
rapidez, a nova norma gerou inquieta-
ção entre as empresas porque não esta-
belece, entre outras questões, a
construção dos pontos de parada para
os caminhoneiros. 

O presidente do Setcesp (Sindicato
das Empresas de Transportes de Carga
de São Paulo e Região), Francisco Pelú-
cio, reclama da falta de tempo para di-
gerir as mudanças. “A regulamentação
da atividade do motorista rodoviário é
importante, porque deu segurança jurí-
dica para todos, mas deveria ter sido
implementada com mais tempo. Foi
sancionada e imediatamente entrou em
vigor, sem dar chance ao setor de se
adaptar. Existe a pendência sobre os
pontos de parada e a dificuldade im-
posta pela parada de 11 horas, período
demasiadamente extenso”.

Pelúcio acrescenta que outras ques-
tões deveriam ser revistas como, por
exemplo, a cobrança de pedágio por
todos os eixos, mesmo quando o cami-
nhão não está carregado. “Existem im-

precisões na lei de conces-
sões que precisariam ser
corrigidas”.

O presidente da
NTC&Logística, Flavio Benati, vem
acompanhando de perto a reação do
setor à nova norma. “Não creio que
essa lei caia no vazio, como algumas
outras intervenções que perderam efi-
cácia ao longo do tempo. Isso porque a
Lei n.º 12.619 tem respaldo dos Minis-
térios dos Transportes e também do
Trabalho. É lógico que a norma carece
de ajustes, porque ficou capenga pelo
fato de ter sido vetada a questão da in-
fraestrutura e pelo prazo, que acabou
sendo muito curto para entrar em
vigor, vale lembrar que a norma não
envolve apenas as empresas de trans-
porte, mas também os profissionais e
ainda os embarcadores e outros agen-
tes que liberam as cargas. Flávio Be-
natti também defende a necessidade de
uma contrapartida do governo, como
políticas de renovação de frota que con-
templem financiamentos em condições
especiais, reciclagem de frotas antigas
e, fundamentalmente, in ves timentos
em infraestrutura. “São essas as ques-
tões que exigem ajustes e consistem no
grande desafio de todos os que partici-
pam direta ou indiretamente da logís-
tica brasileira, finaliza". 

legislação

Benatti: precisamos
de contrapartidas 
do governo

Cantú: 
a participação dos
sindicatos passou

a ser vital

ABRIL
● Mercedes-Benz apresenta
nova linha Accelo de leves

● Induscar/Caio lança seu 1º
rodoviário, o Giro 3400 

MAIO
● Mascarello inicia a

produção de carrocerias 
em Cascavel (PR) 

AGOSTO
● Volvo entra nos
semipesados com
a linha VM

2003

SETEMBRO
● Motores eletrônicos
roubam a cena na
Fenatran 2003

● Editora Frota cria
Divisão de Guias

DEZEMBRO
● Mercado - Caminhões
licenciados: 66.291; 
Chassis de ônibus: 15.989
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Ganhando a fidelidade dos clientes e cada vez mais participação de
mercado em função das vendas, alguns modelos de caminhões
se transformaram em vedetes do mercado nas últimas duas décadas

Aorigem do caminhão semipe-
sado mais vendido atual-
mente no mercado brasileiro,

o VW 24.280 Advantech, remonta há
quase duas décadas, mais exatamente
em 1993, quando a Volkswagen Cami-
nhões lançou a versão 16.220 Turbo
Charger. Ricardo Alouche, diretor de
vendas, marketing e pós-vendas da da
MAN Latin America, conta que o ca-
minhão nasceu com a nomenclatura
16.170, derivado das versões 12.170 e
14.170, e migrou para a categoria 16.210

com o motor Cummins Série B. Em se-
guida, na fase Euro I, surgiu uma ver-
são mais potente, equipada com motor
Cummins Série C, que passou a se de-
nominar 16.220. “Sempre foi muito
bem aceito, em todas as fases, pelo seu
desempenho. Era um caminhão um
pouco mais caro que seus pares no
mercado, e por isso, na época, regis-
trava volume de vendas um pouco in-
ferior”, recorda-se o dirigente. 

A montadora acreditou no produto
e lançou a versão com terceiro eixo na

fase Euro 2 (P-III), que se chamou
24.220 6X2 Worker, que foi absoluta-
mente bem aceito pelos consumidores.
“Essa mudança só aconteceu porque
consultamos diversos consumidores,
que habitualmente levavam o veículo
ao beneficiador para acrescentar mais
um eixo, perdendo tempo e qualidade.
A solução para esses clientes veio com
o Worker 24.220 6X2”, explica Alouche.
A consagração desse modelo aconteceu
em 2005, quando a montadora apre-
sentou a linha Constelattion e adaptou
o modelo 24.220 para o Constelattion
24.250, com importantes adicionais de
conforto, como a cabine leito, que hoje
representa 20% do volume de produ-
ção do veículo. “A versão original do
24.220 continuou a ser fabricada até o
final de 2011, com a cabine Worker”,
destaca Alouche. “Com a cabine Cons-
telattion, o 24.250 decolou comercial-
mente”, resume, destacando que em
2011, pelo terceiro ano consecutivo, o
modelo foi o mais vendido no mer-
cado, dentro de sua categoria. Em 2012,
a versão P-7 do modelo ganhou deno-
minação de 24.280, e motor MAN com-
sistema EGR, ao invés do SCR –
escolhido por todos os demais concor-
rentes. “No primeiro semestre o cami -
nhão continua sendo o mais vendido
no segmento, e é benchmark do mer-
cado”, resume Alouche. 

A montadora também marcou as
últimas duas décadas com a introdução

Sucesso contínuo

Por Sonia Crespo

JANEIRO
● Serviço de motofrete
conquista a sonhada

regulamentação  (FOTO FT)

● Lançamento do Modercarga
decepciona empresários

2004

ABRIL
● Iveco inicia a produção
de caminhões pesados em
Sete Lagoas (MG)

MARÇO
● Prêmio Lótus completa
10 anos e passa a incluir 

os chassis de ônibus 
Mercedes-Benz OF 1721 

é o “Chassi do Ano”

MAIO
● Lançamento do 1º Guia

FROTA&Cia -Pneus & Bandas  

● NTC volta a publicar as
tabelas referenciais de fretes

JUNHO
● Governo lança o RNTRC
- Registro Nacional de
Transportadores
Rodoviários de Cargas

Do VW 16.220 Worker à versão
P7 24.280: sempre muito bem

aceito, em todas as fases, pelo
seu desempenho

montadoras
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da linha de chassis para ônibus Volks-
bus. “o primeiro modelo, o 16.180 CO,
vinha com motor MWM”, lembra. Na
sequência vieram as melhorias nas ver-
sões 16.200 e 16.210 CO, até chegar ao
17.230 Advantech, lançado na linha P-
7, com motor MAN. “Saímos do zero,
em 1993, para alcançar share de 32,2%
no segmento de ônibus, em 2011”, es-
tima Alouche. 

PESO PESADO – Líder  de vendas
por três anos consecutivos (2009, 2010
e 2011), o FH Volvo conquistou a fama
e o mercado com inovações perma-
nentes. O caminhão causou o primeiro
impacto logo que chegou ao país, em
1993, pela série de itens com tecnolo-
gia embarcada que oferecia. “O FH 12
importado tinha 380 cavalos e motor
de 12 litros. Era um veículo megatrô-
nico, que fazia uma série de medições
e se tornou um marco na indústria au-
tomobilística”, relata Alvaro Menon-
cin, gerente de engenharia de vendas
da Volvo do Brasil. O sucesso de pu-
blico foi imediato e sua aceitação no
mercado acelerou o projeto da monta-
dora de produzir o caminhão no Bra-
sil. A fabricação local começou em
1998, com índice de nacionalização do
produto ainda dentro da margem
legal. O projeto do FH no Brasil serviu
de modelo para as linhas Fn e NH, que
passaram a ter plataformas eletrônicas
mais sofisticadas.
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O famoso “Mercedinho”, cami-

nhão médio da Mercedes-Benz, fez

história nos últimos 20 anos. O veículo, que

começou a ser produzido em 1971 como 608,

quando foi introduzido o motor a diesel na categoria, ganhou novo sistema

de injeção e motor aspirado (364LA) em 1987, passando a se denominar

709. Uma das grandes novidades na época era a introdução de pneus sem

câmaras. A versão 710 surgiu em 1992, mantendo a mesma cabine da ver-

são anterior e o mesmo sistema de freios a disco, mas com novo motor as-

pirado (364 A), que aumentou a potência do caminhão de 90cv para 109cv.

“Todas essas modificações se mantiveram por anos e preservavam a robus-

tez e a confiabilidade características do produto”, recorda Wilson Baptis-

tutti, engenheiro de marketing de produto caminhões da Mercedes-Benz. 

No final da década de 90, o caminhão recebeu motor mais potente, tur-

binado, mudou sua nomenclatura para 712, ganhando 120 cv de potência.

“Também na década de 90 ganhou uma versão mais robusta, a 914 inter-

cooler, com 140 cv”, relembra Baptistutti. Algumas evoluções valorizavam

ainda mais o veículo, como a introdução do sistema de freios pneumáticos,

em 2002. O executivo conta que o sucesso do caminhão no segmento con-

tinuou quando chegaram os motores eletrônicos e apareceram as ver-

sões712-C e 914-C, em 2006, com a introdução do Euro 3 (P-5). “Nesta

época, surgiram os primeiros modelos com a cabine avançada”, recorda o

executivo. Com a implementação do P-7, em janeiro de 2012, a montadora

tirou o clássico da linha de produção e ofereceu, em seu lugar, o Acello 815,

modelo onde predominam as características de robustez e confiabilidade

que caracterizaram seu antecessor. O Acello vem com motor Bluetec 5, de

156 cv, com torque de 580 Nm. “É um torque semelhante ao do caminhão

AGL 1518 (600 Nm), que perdurou, com muito sucesso, durante anos no

mercado brasileiro”, diz o dirigente. 

Referência eterna

DEZEMBRO
● Mercado - Caminhões
licenciados: 83.005;
Chassis de ônibus: 17.652

SETEMBRO
● Lançamento do 1º Guia

FROTA&Cia – Empilhadeiras
& Transpaleteiras 

JUNHO
● Biodiesel passa da fase

experimental para a
produção em escala

ABRIL
● Braspress inaugura seu
primeiro sorter em São Paulo  

● International Engines
compra MWM Motores;

JANEIRO
● FROTA&Cia ON LINE
entra no ar 

2005

Clássico dá lugar ao Accelo  815



montadoras

Em abril de 1993, a Ford mos-

trava ao mercado uma nova ver-

são, totalmente modernizada,

da  linha de caminhões Cargo,

lançada em 1985. Um dos desta-

ques era o robusto modelo 1622

(fo to), que vinha com motor

Ford de 140cv, 6 cilindros, freios a

ar e câmbio de cinco marchas,

com rolamentos. Com uma

grande novidade: o tanque de

plástico, em substituição à versão

metálica anterior. 

O caminhão passou por im-

portantes transformações ao

longo dos anos, entre elas a in-

trodução do motor eletrônico,

em 2005, até chegar à segunda

geração dos veículos, , em março

de 2011. Na época, a montadora

apresentou a linha 2012 e o 1622

mudou sua nomenclatura para

1722, já que o modelo ganhou

mais 10 cv. Na apresentação da

linha P7, na Fenatran, a monta-

dora renomeou o caminhão para

1723, que traz  traz motor Cum-

mins Euro 5 ISB 6.7, de 6 cilin-

dros, e desenvolve 230 cv. 

Guerreiro em evolução

Em 1992, a Scania apresentava ao mercado brasileiro os novos cami-

nhões da Série 3, o T 113 e o T 143. O T113 (foto) tornou-se uma referência

da marca, um clássico, desde o lançamento original, o T 110, até chegar às

versões do  T 113”, diz Marcelo Silva, gerente de Negócios de Seminovos do

Programa Superzerado, da Scania, lembrando que, na época de seu lança-

mento mundial, foi o carro-chefe de vendas na Europa. Além das vanta-

gens econômicas, a série 3 apresentava uma linha de cabines extremamente

confortável e segura para o condutor, recorda o gerente. Sem contar o

baixo custo de manutenção, que alavancou as vendas do caminhão. “Foi

uma versão supereficiente para o mercado”, acrescenta.

Por três anos seguidos, o T1313 H foi eleito o "Ca-

minhão do Ano” pelo Prêmio Lótus e vendeu mais de

26 mil unidades entre 1992 e 1998, quando deixou

de ser produzido, dando lugar à serie 4.

Um ícone inesquecível

“Em 2003 lançamos uma nova ver-
são do FH 12, com visual remodelado
e nas opções de 380cv e 420 cv”,  pon-
tua Menoncin, lembrando que a caixa
IShift surgia como opcional do cami-
nhão. A grande evolução do FH 12
aconteceu em 2006, quando o motor

2005 2006

● Caminhões com
motores Euro III

fazem sucesso na
Fenatran 2005 

DEZEMBRO
● Mercado - 
Caminhões 
licenciados: 80.334;
Chassis de 
ônibus: 15.363

NOVEMBRO
● Contran libera
bitrens de 57 t e
sete eixos

JANEIRO
● Norma P-5 
(Euro III) de
emissões entra 
em vigor  

FEVEREIRO
● Governo inicia Operação 

Tapa-Buracos 

● Lula aprova criação do 
Sistema Nacional de Prevenção,
Fiscalização e Repressão 
ao Furto e Roubo de Cargas

MARÇO
● Mercedes-Benz
conquista 10
categorias do 
Prêmio Lotus 2006

MAIO
● Editora Frota lança

Guia FROTA&Cia – 
Segurança no Transporte

● BNDES lança o
Procaminhoneiro

FH conquistou
a fama e o
mercado com
inovações
permanentes

passou a ser de 13 litros. “ O caminhão
ganhou potência e versões de 400cv,
440cv, 480cv e 520cv. A caixa IShift pas-
sou a ser item de série e foi  muito bem
aceita no mercado”, destaca. Menoncin
lembra que nesta época a montadora
adotou uma postura comercial um

pouco mais agressiva.  
Na linha FH P7, Me-

noncin estima que o ín-
dice de nacionalização
do FH tem percentuais

bem superiores aos
65% exigidos
por lei. 
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motores

Por Sonia Crespo

Entre 1992 e 2011, as fabricantes
de propulsores vivenciaram
grandes avanços tecnológicos,

que configuraram uma total transfor-
mação na produção de motores. “Até o
ano de 1996, o país viveu as fases de
controle de emissões Proconve 1 e Pro-
conve 2 (Euro zero), que se resumiram
à utilização de um motoraspirado”,
conta Luis Chain Faraj, diretor de Mar-
keting e Vendas da Cummins Brasil,
lembrando que, nessa época, a potên-
cia máxima dos motores não ultrapas-
sava os 200 cv.

“A partir do P 3 (Euro I), a Cummins
iniciou uma etapa de grande aprendi-
zado. Tivemos que investir em novos
equipamentos de produção e em labo-
ratório de poluentes”, detalha Faraj.
“Foi a partir do P 3 que a Cetesb iniciou
um controle de emissões mais depu-
rado, enviando periodicamente um

profissional até a fábrica, para acompa-
nhar a fase de testes do motor”, recorda
o executivo. 

No P 4 (Euro II) o intercooler foi in-
troduzido no propulsor, aumentando
tanto a potência dos motores como o
peso do caminhão. “Nesta época, o
grande volume de caminhões estradei-
ros exigia mais economia no combustí-
vel”, destaca. Já na fase P5 (Euro III), a
mudança foi mais radical e se caracteri-
zou pela introdução da eletrônica no
motor, com sistema Common rail, e
uma de suas principais características
era o baixo nível de ruídos. “O motor

tem uma injeção-piloto, que natural-
mente provoca ruído. Com a injeção
eletrônica, esse ruído diminuiu sensi-
velmente”, destaca o diretor. 

DOWN SIZING – Mais potentes, os ca-
valos mecânicos da era P5 também pas-
saram a exibir motores down sizing
(menores) para todas as versões. Com o
surgimento de novos combustíveis,
como o biodiesel, a partir de 2006, os
motores exigiram materiais e compo-

Propulsão a mil

Avanços tecnológicos
configuraram uma 
total transformação na 
produção de motores

2006

DEZEMBRO
● Mercado - 
Caminhões 
licenciados: 76.258;
Chassis de 
ônibus: 19.768

SETEMBRO
● Volvo lança FH
520, com 520cv
de potência 

Outubro
● FROTA&Cia 

completa 
100 edições

NOVEMBRO
● Contran, define
novos limites 
de PBT dos 
veículos de carga

MARÇO
● Mercedes-Benz
fatura 13 categorias
do Prêmio Lotus 2007

JANEIRO
● TNT adquire 
a Expresso Mercúrio

● Lula sanciona Lei 11.442
que disciplina o TRC

Governo lança o PAC –
Programa de Aceleração 
do Crescimento 

2007
ABRIL

● Governo cria 
Programa Caminho 

da Escola

Para atender as exigências impostas pela legislação 
de emissões, fabricantes de motores vivenciaram 
anos de intensa evolução tecnológica
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nentes compatíveis com os combustí-
veis alternativos, como filtros de motor
e de combustível próprios.” Foi a partir
daí que introduzimos a tecnologia Was-
tegate, para melhorar o desempenho do
motor em baixa rotação”, relembra. 

Mas a nova fase de desenvolvi-
mento para o fabricante de motores
surgiu na passagem do P 5 (Euro III)
para o P 7 (Euro V), já que não tivemos
a etapa P 6 (Euro IV) no Brasil. “Nesta
fase, para atender a tecnologia SCR,
introduzimos dois turbos nos motores.
Fizemos um trabalho para que o con-
sumo melhorasse em relação às ver-
sões Euro III e ficou comprovado uma
economia no consumo entre 5% e
13%“, avalia. 

Chain comenta que a Cummins co-
meçou no Brasil em 1974 com 363 mo-

tores fabricados e fechou 2011 com a
marca de 112 mil unidades. Ainda no
ano passado, o Brasil representou 10,5%
do faturamento mundial da marca.
“Temos os três modelos de motores
mais vendidos no mercado: o ISB 5.9, o
ISB 3.9 e o mecânico (Euro III) BTA 3.9”,
relata o executivo. 

REVOLUÇÃO – Nos últimos 20
anos, a evolução na produção de
motores pode ser considerada uma
revolução, diz Domingos Ca-
rapinha, gerente de Desen-
volvimento de Produto da
MWM International. “É i -
men surável a quantidade de
tecnologia e seus benefícios que
foram incorporadas aos moto-
res nesse período”, comenta,
lembrando que, ainda em 1992,
a MWM produzia propulsores
para o mercado veicular com

plataformas da família agrícola, como
os produzidos para os utilitários F 1000
e a D 20, da Ford. ”Nessas duas décadas
o país mudou, evoluiu, acompanhando
as tendências tecnológicas mundiais, que
im pul sionaram sobremaneira o desenvol
vimento do produto”, relata. 

Carapinha diz que na época do P 4
(Euro II), a MWM desenvolveu, em par-
ceria com a Maxion, uma versão de pro-
pulsor com sistema de injeção me cânico.
“Já na fase do P 5 (Euro III) tinhamos
os motores eletrônicos, alguns deles
com cabeçotes de 4 válvulas, sistema
que se tornaria padrão na fase P7
(Euro V). Carapinha estima que a
MWM International detenha atual-
mente 30% do mercado de motores
para veículos comer ciais.  

FASE ANO TIPO DE MOTOR
P1 e P2 (Euro zero) até 1996 aspirado

P3 (Euro 1) 1996 turbocompressor

P4 (Euro 2) 2000 turbocompressor + intercooler (ATA)

P5 (Euro 3) 2006 turbocompressor+intercooler+eletrônica
P6 (Euro 4) 2009 turbo+intercooler+eletrônica+ 

sistema de pós-tratamento de gases
P7 (Euro 5) 2012 sistema de pós-tratamento 

de gases (EGR e SCR)

EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA
DOS MOTORES ATRAVÉS 
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Chain, da Cummins:
investimentos em 

novos equipamentos 
de produção e em

laboratório de poluentes

Carapinha, da MWM International:
quantidade de benefícios incorporados 
no período é imensurável

MAIO
● RJ passa a utilizar o biodiesel
B5 em todos os ônibus 

● Inauguração da fábrica da
Caoa/Hyundai em Anapolis (GO)

AGOSTO
● Lula sanciona lei que
obriga o pagamento
da hora parada no TRC

NOVEMBRO
● Frota e Logweb promovem 
1º Prêmio Top do Transporte  

● Aprovada norma para emissão do
conhecimento eletrônico do transporte

JULHO
● Editora Frota lança Guia 

FROTA&Cia de Lubrificantes

●Governo inicia a implantação 
do Plano Nacional de Pesagem

●CNT lança programa “Despoluir” 

DEZEMBRO
● Mercado - Caminhões
licenciados: 98.498; Chassis
de ônibus: 23.198

● PIB brasileiro fecha 
o ano com 5,3%



transmissões

A evolução nos sistemas de transmissão conciliou as mudanças de
motorização dos caminhões com as necessidades do motorista

Por Sonia Crespo

torista de caminhão”,
abrevia Thomas Wal-
 ter Schmidt, Diretor
Operacional da ZF
Sistemas de Trans-
missão. O executivo
lembra que a partir
dos anos 2000, por
exemplo, a ZF deu
início à introdução
de componentes nos
sistemas de trans-
missão manual, que
aumentaram a segu-
rança e a manobra-
bilidade na ope ração.
Mas foi por volta de
2005, conta o execu-

tivo, que a eletrônica assumiu, de vez,
um papel primordial nos sistemas. “A
chegada dos motores eletrônicos no
mercado brasileiro de mandou uma
série de exigências nas funções das
transmissões: era necessário ‘ler’ a
movimentação dos eixos e ‘conversar’
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Impacto profundo

MARÇO
● Hyundai HR desponta como a 
“Camioneta de Carga do Ano”

● VW 8.150 Delivery é o 
novo “Caminhão do Ano”

JANEIRO
● Governo anuncia
licitação de 1.666 linhas
rodoviárias de ônibus 

ABRIL
● Resolução 2550/08
regulamenta a lei
que disciplina o TRC; 

JUNHO
● SP inicia

Programa de
Inspeção
Veicular

SETEMBRO
● Banco Lehman
Brothers decreta
falência no EUA

OUTUBRO
● Brasil sente
primeiros efeitos da
crise norteamericana

DEZEMBRO
● Mercado -
Caminhões
licenciados:
125.588; Chassis
de ônibus: 27.948

2008

JANEIRO
● Volkswagen

Caminhões e Ônibus
vira MAN Latin

America

2009
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Chegada dos motores eletrônicos no mercado brasileiro demandou
uma série de novas exigências nas funções das transmissões

Das manuais às automatizadas,
o salto qualitativo das trans-
missões, desde 1992, é consi-

derado admirável pelos fabricantes
desses equipamentos. “Foram anos de
mudanças que juntaram a evolução
tecnológica e as necessidades do mo-

com o gerenciamento do motor”, re-
corda o dirigente. 

UP GRADE – “A transmissão auto-
matizada começou a ganhar adeptos
há cerca de sete anos”, avalia o execu-
tivo. “A princípio, começamos a for-
necer as versões, importadas da
Alemanha, para alguns protótipos
de caminhões. Em 2008 as versões
automatizadas passaram a equipar
ônibus”, diz. De lá para cá, Schimidt
diz que as mudanças tecnológicas
vêm acontecendo numa velocidade
gigantesca. “A demanda pelo sistema
au to matizado cresceu vertiginosa-
mente no segmento de pesados, tanto
em caminhões como ônibus”, conta.

Schimidt diz ainda que a implemen-
tação do P7 revelou uma divisão na li-
nhagem de veículos e trouxe motores
com mais funcionalidades, que passa-
ram a exigir novas respostas das trans-
missões automáticas. A planta da ZF, em
Sorocaba, por enquanto só produz
a versão manual. “Mas com a
tendência de mercado, nosso
projeto de crescimento con-
templa o início da produção
das transmissões automatiza-
das a partir de 2015”, ante-
cipa o executivo.

Schimidt, da ZF: projeto de
crescimento prevê início da
produção de transmissões
automatizadas a partir
de 2015





2009

pneus

Com novas tecnologias e matérias primas 
de ponta, os pneumáticos ganharam vantagens
econômicas e funcionais nos últimos 20 anos

Por Sonia Crespo

Em duas décadas, o pneu man-
teve o mesmo formato e função,
mas mudou radicalmente seu

desempenho. E isso aconteceu porque
as fabricantes de pneumáticos no Brasil
investiram pesadamente em pesquisas
para desenvolvimento do produto.
“Cada novo lançamento de veículo
gera uma demanda específica de pneu,
apropriado para a versão. E os últimos
20 anos, que concentraram as mu-
danças de motorização nas etapas
Euro, acumularam importantes
lançamentos da indústria de cami-
nhões e ônibus”, relata Fla-
vio Bettiol Junior, diretor de
Marketing de Produtos
Agrí colas e Ca minhões
para a América Latina da
Pirelli. A linha de pneus
para caminhões FG e TG 85,
lançada pela fabricante
em 2001, acompanhou

praticamente todas essas fases e, em-
bora tenha recebido melhorias em uma
década, ainda é muito bem aceita para
diversos modelos. 

MÁQUINAS A FAVOR – O que evo-
luiu muito ao longo dos anos, segundo
Isabella Ferraz, gerente de Marketing
Brasil para Pneus de Caminhão e Ôni-
bus da Michelin, são as máquinas e
equipamentos que ajudam no processo

de fabricação, bem como os materiais
empregados. “A nova linha de pro-

dutos da marca melhorou ao
mesmo tempo a durabili-
dade, o consumo de combus-
tível, a aderência e a
resistência a impactos e cor-
tes”, descreve.

RÁPIDA ADAPTAÇÃO – A  Goodyear,
outra grande fabricante, se adaptou ra-
pidamente às mudanças no mundo
ocorridas a partir da década de 1990,
com o aumento de concorrência de pro-
dutos locais e importados, o surgimento

de novos canais de venda e a tendência
da radialização de pneus de cami-
nhões. “Foi definido que a companhia
teria um novo foco em sua atuação: o
mercado, e não só o produto. A Goo-
dyear investiu também em algo que se
tornou um importante diferencial no
mercado: a agregação de serviços às
vendas”, detalha Fábio Garcia, gerente
de Marketing de Pneus da Linha Pe-
sada da Goodyear. 

Giro rápido

Garcia, da Goodyear:
agregando mais
serviços às 
vendas 

Avanços na 
produção fortaleceram
desempenho do produto

Bettiol, da Pirelli: a cada
lançamento de veículo, uma 
demanda específica de pneu
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MARCO
● VW 24.250

Constellation é o
novo “Caminhão

do Ano”

JULHO
● Governo lança
PSI Finame

● Braspress
inaugura sorter
do Rio de Janeiro 

OUTUBRO
● Caminhões

com motores P7
(Euro V) são
destaque na

Fenatran 2009

DEZEMBRO
● Mercado -
Caminhões
licenciados: 113.592;
Chassis de 
ônibus: 23.877

MARCO
● MAN alcança a liderança do
mercado brasileiro de caminhões

● Scania ganha o título de “Marca
do Ano em Caminhões Pesados”

● Volvo FH 440 Tractor vira o
“Caminhão Pesado do Ano”

JUNHO
● Marcopolo lança 
nova Geração 7 de
ônibus rodoviários

● Lei 2.600/96 disciplina
o trabalho dos

motoristas profissionais 

ABRIL
● TNT adquire 
o Expresso
Araçatuba

● Governo 
anuncia PAC 
da Copa

2010





Em busca do melhor 
desempenho, menor 
consumo e desgaste dos 
componentes de motores,
novas gerações de 
combustíveis percorrem trilhas
mais verdes e sustentáveis

Por Bruno Aurélio

Há cerca de 20 anos, em 1992,
a venda de óleo diesel pelas
distribuidoras era de aproxi-

mados de 25,5 mil metros cúbicos em
todo o Brasil, segundo estatísticas da
ANP, Agência Nacional do Petróleo.
Em relação a 2011, este número deu
um grande salto, decorrente ao cres-
cimento da frota brasileira de veícu-
los comerciais, que é estimada em
1.888.132.000 de caminhões e
534.507.000 ônibus, segundo os dados
da Anfavea, Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores.
A venda de óleo saltou para 52.264 mil
metros cúbicos, o que representa mais
de 100% de aumento no consumo do

Tanque mais verde

combustiveis

2010

ABRIL
● Nove das 12 
cidades-sede da Copa
optam pelo BRT; 

MAIO
● Internet sem fio chega
aos ônibus rodoviários

JUNHO
● Sinotruk prepara

sua entrada no
mercado brasileiro 

DEZEMBRO
● Brasil vira 8ª economia
do mundo;

● Mercado - Caminhões
licenciados: 170.701;
Chassis de ônibus: 31.148

ABRIL
● Pneus para veículos
comerciais saem com 
chip de fábrica

● Tecnologia SCR 
predomina entre 

fabricantes de caminhões

Setembro
● NTC&Logística
alerta para o risco
do apagão
logístico

OUTUBRO
● Caderno ÔNIBUS

completa 100ª edição

2011
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Em 20 anos o 
consumo de óleo 

diesel no Brasil dobrou



óleo nestes 20 anos. Nesse meio
tempo, as propriedades químicas do
combustível mais consumido no país
evoluíram.

MOTORIZAÇÃO - Os motores para
veículos comerciais receberam diversas
modificações, resultado das inovações
tecnológicas, do melhor aproveita-
mento quilométrico por litro consu-
mido e tambem na preocupação ao
meio ambiente, conseqüente de novas
normas estipuladas pelo governo ao
longo dos anos. “A otimização da
queima, o retardo na injeção de com-
bustível em função da eletrônica em-
barcada e novos desenhos na câmara
de combustão são alguns dos avanços
dos motores nos últimos anos, que exi-
giram novo tratamento para combustí-

veis”, explica Mauro
Noronha, gerente
de tecnologia e de-
senvolvimento de
lu brifi cantes da Pe-
trobras Distribui-
dora.  No ano de
1986, foi instituído
o Proconve, Pro-
grama de Controle
da Poluição do Ar por Veículos Auto-
motores, através de resolução do Co-
nama, Conselho Nacional do Meio
Ambiente, com o objetivo de reduzir a

emissão de poluentes
expelidas pelos veícu-
los. “Isso só foi possível
com a evolução dos
motores e do combustí-
vel por eles utilizados”,
afirma Rachel Risi, ge-
rente de Marketing de
produtos combustíveis
da Raízen. 

Os fabricantes de
combustíveis buscam
sempre produzir deri-
vados de petróleo ren-
táveis, mas dentro das
normas de emissões de

poluentes. “Em termos globais, há uma
tendência para conservação de energia
com redução de emissões por qui lôme-
tro rodado”, explica Miguel Lacerda,

Miguel Lacerda:
tendência global

de conservação de
energia e redução

de emissões
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combustíveis

diretor de lubrificantes da Ipiranga. “A
redução do teor de enxofre no diesel e a
introdução do biodiesel na matriz ener-
gética com plementam as mudanças”,
completa. O executivo acredita que ha-
verá para os próximos anos uma
grande dependência no uso de com-
bustíveis fósseis. “A exemplo disto, o
Brasil introduziu o uso do etanol em
motores do ciclo Otto e a mistura de
biodiesel ao diesel”, afirma. 

Na última década, o Proconve en-
trou na fase P5, equivamente a motori-
zação Euro III, que exigia o
abas  tecimento do diesel S-500 (com
500 partículas por milhão de enxofre),

substituindo o
ainda existente S-
1800. Já em 2012,
entrou em vigor o
Proconve P7, que
exige a motoriza-
ção Euro V, que
necessita o com-
posto do petróleo
diesel S-50, ainda
menos poluente.
Além disso, o
novo motor re-
quer a adição do
ARLA 32, uma
solução de uréia
de alta pureza
que reage junto
ao sistema de Re-
dução Catalítica

cessidade de produtos multiviscosos
para motores a diesel”, explica. 

Para os novos motores P 7, os lu-
brificantes tiveram que se adaptar a
tendência sustentável. “Os novos lu-
brificantes têm uma aditivação dife-
renciada e estão evoluindo para
suportar as condições mais severas dos
motores”, afirma Andrea Alves, coor-
denadora de marketing da Cosan Lu-
brificantes & Especialidades S.A.

Segundo o relato de Mauro Noronha, da Petrobras, atualmente o go-

verno e as empresas produtoras de lubrificantes vem se empenhando na

viabilização da logística reversa dos lubrificantes. “Isto inclui a coleta do lu-

brificante usado, destinado para o rerrefino, como das embalagens plásti-

cas usadas, onde o material é triturado, descontaminado e transformado

em matéria–prima para novas embalagens”, explica. 

Para Rachel, da Raízen, esta preocupação é crescente entre empresários

do segmento de transporte urbano de passageiros,

assim como grandes embarcadores de carga. “Em

função das legislações ambientais cada vez mais

exigentes, os empresários estão mais conscientes

quanto a importância da redução de emissões

geradas por suas operações”, afirma. Além

disso, devido o seu alto custo, a executiva sa-

lienta a importância da gestão dos combustí-

veis para as transportadoras. “Em algumas

empresas, o combustível chega a representar

entre 30 à 40% do custo operacional”, comenta.

Logística reversa

Seletiva (SCR), presente nos novos
motores Euro V.  

MULTIVISCOSOS - Segundo Noro-
nha, da Petrobras, no final da década de
1980 o lançamento de óleos multivisco-
sos que garantiam o desempenho dos
motores em diferentes faixas de tempe-
ratura foi a grande inovação do mo-
mento.  “Lançamos durante esse pe ríodo
o Lubrax Extra Turbo, que atendia à ne-

MAIO
● Foton Aumark
anuncia chegada
ao Brasil

JUNHO
● Metro-Shacman anuncia chegada ao Brasil

● Effa Motors inicia as vendas 
dos caminhões leves da chinesa JMC

● Volvo anuncia fábrica de ônibus híbrido
diesel-eletrico em Curitiba

OUTUBRO
● International volta a
se interessar pelo
mercado brasileiro

● DAF, do Grupo 
Paccar, anuncia 

chegada ao Brasil

DEZEMBRO
● Volvo anuncia fábrica de I-Shift no Brasil

● Montadoras reforçam estoque de
caminhões Euro III, antes da norma P7

● Mercado - Caminhões licenciados:
172.470; Chassis de ônibus: 34.707

● Brasil vira 7ª economia do mundo;

● Governo decreta novo regime
automotivo para barrar importações

MARÇO
● Prêmio Lótus firma parceria
com Fenabrave e muda
metodologia de apuração

● MAN Latin America fatura 
9 categorias do Prêmio Lótus

Maio
● Editora Frota
completa 20 anos
de fundação

20122011

Andrea Alves:
lubrificantes evoluem

para suportar condições
severas dos motores

Rachel Risi:
empresários 

estão mais
conscientes 
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Durante a Equipo Mining 2012, a Scania ganhou o público 
com a apresentação da linha de caminhões Off Road P7, 
que incorpora melhorias nas cabines e na estrutura

Por Sonia Crespo

neração, construção e atividade ma-
deireira”, explicou Silvio Renan Sou-
za, gerente de vendas de caminhões
off road da Scania no Brasil.

MELHORIAS – Nas novas cabines da
linha Off Road a grade frontal está mais
resistente e robusta e agora é peça úni-
ca ( no segmento rodoviário ela é bipar-
tida), facilitando o manuseio e a troca.
A Scania também desenvolveu um de-
grau retrátil na parte superior do para-
choque, antiderrapante, através do
qual o motorista pode se movimentar
por toda a área frontal do veículo (para
limpar o para-brisa, por exemplo). Para
auxiliar nas operações noturnas, a cabi-
ne traz agora faróis auxiliares (de milha
e de neblina), em espaço próprio. 

Os caminhões Off Road também ga-
nharam uma elevação tanto do chassi
quanto do para choque, solução que fa-
cilita a movimentação do veículo em
terrenos não pavimentados e em apli-
cações mais severas. Com os novos mo-
tores P7, de 13 litros, os motoristas con-
seguem superar rampas com velocida-
des mais altas a rotações menores, o

que resulta em menos consumo de
combustível. Os caminhões trazem

ainda a nova geração do sistema

Arotina da mina não será mais
a mesma dentro da nova cabi-
ne P da linha de caminhões

Off Road P7 da Scania, apresentada aos
clientes do setor de mineração durante
a Equipo Mining 2012, em Belo Hori-
zonte, no mês de agosto. A nova cabine
G para o segmento foi lançada durante
a Agrishow, em maio deste ano, e na
M&T Expo, em junho. 

A Equipo Mining 2012 recebeu visi-
tantes de todo o país com soluções e
equipamentos apropriados para a ex-
tração e a movimentação de minério de
ferro, atividade intensiva daquela re-
gião, cercada de minas e de clientes po-
tenciais por todos os lados. A Trans-
portes Sarzedo Ltda é um deles, que
opera no interior mineiro há 15 anos.
Com frota exclusiva Scania, será o pri-
meiro cliente a adquirir o Conteiner-
Oficina, equipamento de apoio à ma-

Scania detona na mina

nutenção oferecido pela montadora
(ver box), que também foi lançado du-
rante o evento. 

MAIS FORÇA – Com a motorização
P7, a linha de caminhões Off Road ga-
nhou mais força  nas versões  P 250
6x4 e 8x4, indicados para dar suporte
às operações, P 310 6x4 e 8x4, e P 360
6x4, indicados para as operações de
colheita de cana e nos caminhões G
400 6x4, G 440 6x4, 6x6 e 8x4 e o G 480
10x4, apropriados para operações
mais severas. “São produtos que re-
forçam sua identidade para o setor fo-
ra de estrada, com aplicações em mi-

caminhões pesados I

Nas novas cabines da
linha Off Road ,a grade
frontal está mais
resistente e robusta
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ção dentro da empresa Vale, 18 ope-
ram no mix para dessassoriamento, e
28 estão na Mina de Pau Branco, da
Valorec”, relata. 

Donisete, que já tem mais de 25% da
frota Scania com motorização P7, desta-
ca as qualidades da nova versão: “Hoje
trabalhamos com o sistema de suspen-
são adequado, e com o Optcruiser, que

deu um alívio ao motorista e econo-
mia à operação”, diz. A idade mé-

dia da frota de caminhões é de
3,5 anos. E dá sua receita de
manutenção preventiva: “O
caminhão deve ser examina-
do, impreterivelmente, uma

vez por semana”.  
A TSL mantém 450 motoris-

tas em atividade, no revezamento
de 3 turnos diários. Ao todo a TSL faz

diariamente até 60 viagens dentro da
mina. Donisete comenta que a renova-
ção anual contempla 10% da frota.  “Es-
te ano já compramos 10 novos Scania
(modelos G440 8x4, com caçamba de 20
metros cúbicos, e P250 6x2) e até o final
do ano adquiriremos mais 10 cami-
nhões da marca (versões  G440 8x4,
com caçamba de 20 metros cúbicos ,e
P250 6x2)”, complementa.

Optcruise, sistema de freios Retarder e
suspensão parabólica de 32 toneladas,
do tipo boogie X4, no eixo traseiro.

PARCERIA CAFÉ COM LEITE – A
TSL Transportadora Sarzedo Ltda e a
Scania vêm ampliando sua parceria
na exploração de minério de ferro na
Itaminas, mina localizada na cidade
de Sarzedo, situada 40 km de Belo
Horizonte. A TSL começou em 1997.
Em 1999, seu proprietário, José Doni-
sete, comprou o primeiro Scania, um
P 124 X4 360.

“Naquela época, transporte de mi-
nério de ferro era muito complicado.
O crescimento operacional foi bastante
tímido nos anos seguintes. Começa-
mos com caminhão toco nas operações
e só muitos anos depois chegamos ao
traçado”, lembra. Só no final da déca-
da de 2000 a atividade tomou impulso,
conta o empresário. Hoje a transporta-
dora tem quatro clientes, todos do seg-
mento de exploração de minério.
“Operamos com 170 caminhões Sca-
nia: 41 estão na linha de tratamento de
resíduos, 80 fazem o trans-
porte de minério den-
tro da Itaminas, 18
estão em opera-

Para auxiliar na manutenção de caminhões em

áreas remotas, a Scania lançou um novo conceito

de atendimento: o Contêiner-Oficina (foto), que

pode facilmente ser instalado no local da obra ou

da mina. O equipamento já esta sendo comercializado pela montadora e o

primeiro cliente do serviço será a TSL, de Sarzedo. Em duas versões, o con-

têiner pode vir abastecido de peças ou de equipamentos necessários para o

reparo dos veículos e a reposição é feita pela concessionária local. “Um con-

têiner atende, em média, até 30 caminhões por dia”, estima Silvio Renan.

“É uma solução que gera praticidade e rapidez na rotina diária, evita que

o caminhão fique parado, aguardando atendimento ou peças, e certamen-

te trará um ganho de produção para o cliente”, avalia o executivo.

Contêiner de apoio

O segmento off  road vem

crescendo comercialmente para

montadora, que já contabiliza

15% de participação no setor. Em

2011, diz Renan Souza, foram co-

mercializadas 1,2 mil unidades

dos modelos fora de estrada da

marca. O carro-chefe, por en-

quanto, ainda é a versão 8X4.

“Em 2010, as vendas do segmen-

to praticamente dobraram para a

Scania. Já o ano de 2011 se man-

teve comercialmente estável e a

tendência para 2012 é de que ha-

ja um ligeiro crescimento”, avalia

o executivo, considerando a pro-

ximidade de grandes obras para

acomodar eventos esportivos, as-

sim como a expansão das ativida-

des da cana de açúcar. “A  previ-

são, até 2017, é ampliar até 20%

a participação da marca no setor

caminhões off road”, anuncia. 

Segmento forte

José Donisete, 
da TSL: frota de
170 caminhões 
e parceria com a
Scania desde 1999
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Depois do Daily, Trakker e Tector chega a vez da Iveco colocar
no mercado a nova linha Stralis, que integra a geração Ecoline.
Destaque para o novo motor de 9 litros e a caixa automatizada

Por José Augusto Ferraz

que exige a troca apenas do cartucho e
não do conjunto inteiro do filtro. Am-
bos também adotam o sistema com-
mon rail de injeção do combustível,
comandado eletronicamente. A pres-
são nos cilindros pode chegar a 1.800
bar (contra 1.600bar da versão ante-
rior), o que colabora para uma maior
eficiência da combustão.

AUTOMATIZADA DE SÉRIE - Ou-
tra novidade da gama Stralis são as
novas opções de entre-eixos. Além da
medida 3.500mm, agora estão disponí-
veis os comprimentos de 3.000mm e
3.200mm, para os modelos de 400, 440
e 480cv. No tocante à transmissão, os
modelos a partir de 400 cv adotam a
caixa ZF ASTronic 16AS2630, como
item de série e opcional para o 360cv.
Com 16 velocidades e acionamento
automatizado, o componente conta
com um módulo de controle comanda-
do por um software desenvolvido es-
pecialmente para o Stralis. A tecnolo-
gia proporciona engates de marchas
rápidos, precisos e suaves, que

Passado quase um ano desde a
estreia oficial na Fenatran 2011,
a Iveco inicia a produção e co-

mercialização da nova gama de cami-
nhões pesados da família Stralis. A
principal novidade é a oferta de um
motor de 9 litros, para atender as po-
tências de 330 e 360 cavalos. Em com-
plemento ao engenho da família ante-
rior, de 13 litros, agora recalibrado pa-
ra oferecer 400, 440 e 480 cv de potên-
cia. O lançamento integra a nova gera-
ção Ecoline da marca, que já batiza os
veículos P7 das famílias Daily, Trakker
e Tector, apresentados no primeiro se-
mestre do ano. “O Centro de Desen-
volvimento de Produto da Iveco con-
seguiu ampliar, ainda mais, o grau de
conforto e robustez dos veículos da ge-
ração Ecoline”, explica Marco Mazzu,
presidente da Iveco Latin America.
“Todos eles contam com motores
adaptados às condições brasileiras,
que oferecem maiores potências, me-
lhor desempenho e excelente custo-be-
nefício, além de serem mais econômi-
cos e amigáveis ao meio ambiente”,
completa.

Renovação completa

Projetados e desenvolvidos pela
FPT Industrial, braço do Grupo Fiat
Industrial, os novos engenhos que
equipam os caminhões Iveco Stralis
utilizam a tecnologia SCR (Redução
Catalítica Seletiva) para tratamento
dos gases de escape, que atende a nor-
ma P7 (Euro V) de emissões e necessi-
ta do uso do Arla 32. “Graças a essa
tecnologia, o novo Cursor 13 alcança
uma redução até 5% no consumo de
combustível, em relação à versão Euro
III”, observa Enrico Vassalo, presiden-
te da FPT Industrial.

Com 6 cilindros em linha, os novos
Cursor 9 e 13 oferecem torques que va-
riam de 1.300Nm a
2.250Nm e um exclu-
sivo sistema green
filter, mais ecológico
e de menor custo
de manutenção,

caminhões pesados II

Iveco Stralis Ecoline:
5 opções de potência
para atender as mais

variadas operações
do transporte pesado
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sões de 13 litros e automatizada. Nos
modelos 6x2, uma tecla no painel le-
vanta o 3º eixo e transfere a carga para
o eixo de tração, enquanto nas versões
6x4 o bloqueio de diferencial eletro -
pneumático é item de série.

GARANTIA DE 4 ANOS - “Para
enfrentar as duras condições das es-
tradas brasileiras, o novo Iveco Stralis
ganhou reforços estruturais e inúme-
ras melhorias, que o transformaram
em um dos caminhões mais resisten-
tes do mundo”, observa por sua
vez o diretor de Desenvolvi-
mento da Iveco, Hugo
Delfino. “Prova da alta
resistência do produto é
a garantia oferecida de
4 anos e custos de ma-
nutenção até 5% mais
baixo”, completa.

resultam em menor consumo de com-
bustível, garante o fabricante.

Já nos Stralis com motorização de 9
litros, foi adotada a caixa manual
Ecosplit, também da ZF, que oferece 16
marchas à frente e duas à ré, totalmen-
te sincronizada.  A transmissão oferece
bom escalonamento para topografias
mais acidentadas e cargas de 74 tone-
ladas e traz como destaque o sistema
“H sobreposto”, de gerenciamento ele-
trônico, que traz mais conforto ao mo-
torista e melhor desempenho, ao facili-
tar os engates e reduzir erros nas tro-

cas de marchas.
Entre os itens de segurança,

a montadora destaca o exclusi-
vo freio motor Iveco Turbo-
Brake (NR), com 415cv nos
motores de 13 litros, até
978cv quando equipado
com o Intarder opcional.
Acrescente-se a isso os
freios ABS de série nas ver-

Em relação à cabine, a Iveco ofere-
ce as versões teto alto ou baixo, equi-
pada com cama leito nos modelos de
13 litros e curta nos Stralis de 9 litros.
A suspensão é pneumática, sustentada
por quatro pontos. Os retrovisores
possuem ajuste e desembaçador elétri-
co e as luzes de led garantem uma boa
leitura. O volante agrega teclas de co-
mando do computador de bordo, com
inúmeras funções. Todos os modelos
são equipados com piloto automático

de série.
Além de tudo, a ga-
ma Stralis pode con-

tar com um siste-
ma batizado de
Iveco Frota Fácil,
oferecido como
opcional. A fer-
ramenta agrega

as funções de ras-
treamento e tele-

metria e agora, conta
com a função bloqueio,

que disponibiliza o veículo
à distância.  colabora para o controle
e redução dos custos operacionais da
frota. “O Frota Fácil é o único sistema
totalmente aberto, o que possibilita ao

operador utilizar os provedor de servi-
ço da sua preferência”, observa Cris-
tiane Nunes, gerente de Gama Produ-
to Pesados.

Tão grande é a confiança no novo Stralis Ecoline que a empresa estima

alcançar uma participação no mercado de extrapesados da ordem de 15%,

no prazo de dois a três meses. Alcides Cavalcante, diretor de Vendas da Ive-

co destaca que o preço de lançamento do Stralis 330 4x2 com motor Cur-

sor 9, está fixado em R$ 220 mil, enquanto o modelo 480 6x4, com caixa

automatizada, parte de R$ 360 mil. Na ânsia de mostrar a novidade ao

mercado, a Iveco está organizando a Caravana Stralis, que vai percorrer o

Brasil com veículos de demonstração, com paradas programadas em pos-

tos de abastecimento e a rede de revendas da marca.

Aumento do share

Cabine ampla e confortável é oferecida
nas versões teto alto ou baixo
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Novo motor de 
9 litros e caixa
automatizada 
ZF: destaques 
da família 
Stralis
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Em palestra no XXII Congresso da Fenabrave, o diretor da MAN, Marco Antonio Saltini, fala da 
combinação de fatores adversos que vem provocando a derrubada das vendas no mercado de caminhões

Por José Augusto Ferraz

PROCONVE P7 - É claro que ou-
tros motivos, além da retração econô-
mica, explicam o clima atual de incerte-
zas que cerca omercado de caminhões.
Em especial, a entrada em vigor da no-
va lei de emissões Proconve P7, que ob-
rigou os fabricantes a incorporarem no-
vas tecnologias nos motores movidos a
diesel. A começar pelo uso do diesel
S50, com menor teor de enxofre, e tam-
bém o reagente Arla 32, nos motores
que utilizam o sistema SCR (Redução
Catalítica Seletiva). “No Brasil, porém,
o diesel S 50 se revelou caro e raro”, ex-
plicou o diretor daMAN. Alémde não
estar disponível na totalidade dos pos-
tos que revendem o combustível, a
margem do distribuidor que tinha sido
acordado em R$ 0,06 por litro, junto à
ANP, chega  a alcançar R$ 0,20, na pon-
ta, fato que encarece o produto.

O mesmo se dá com o Arla 32, se-
gundo o diretor, vendido a um preço
exorbitante, comparativamente ao si-
milar europeu. “Enquanto na Europa
o litro do Arla equivale ao preço do
diesel, aqui, o produto está sendo
oferecido a R$ 2,60 nas revendas e
até R$ 6,00 nos postos”, reclama Sal-
tini. Acrescente a esses reveses, o
preço 10% a 15% superior, imposto
sobre os novos caminhões e ônibus
P7. Sem contar o recalque da crise de
2009, que começa produzir reflexos
na economia brasileira, bem como a
brutal elevação do estoque de cami-
nhões P5 (Euro IIII) promovido pelas

Depois de vivenciar o melhor
ano de sua história no país,
em 2011, a indústria brasilei-

ra de veículos comerciais vive dias de
apreensão. E, o que é pior, com chan-
ces mínimas de recuperação, pelo
menos no ano em curso. O motivo é a
série de fatores adversos, boa parte
provocada pela introdução em janei-

Tempestade no ar

ro da tecnologia P7 (Euro V), que
provocou queda de até 50% na pro-
dução de algumas linhas e fábricas,
no primeiro semestre. 

A continuar esse cenário, a indús-
tria projeta encerrar o ano com um total
de 137 mil caminhões emplacados,
uma retração de 20% em relação às 172
mil unidades licenciadas no período

anterior. A estimativa é do
diretor de Relações Gover-
namentais e Institucionais
do Grupo MAN, Marco
Antônio Saltini, durante
workshop no XXII Con-
gresso da Federação Na-
cional da Distribuição de
Veículos Automotores (Fe-
nabrave), realizado em São
Paulo no final de agosto.

Em sua exposição, Sal-
tini explicou que, via de
regra, as oscilações no
mercado de caminhões
decorrem das flutuações
da economia, seja no âm-
bito interno ou mundial.
“Nos automóveis, a venda
é por impulso. Nos cami-
nhões, não, já que é um
meio de produção. Por is-
so, as vendas de veículos
comerciais poderiam ser-
vir até como índice econô-
mico, uma vez que refle-
tem a saúde da econo-
mia”, comentou.

mercado (Fenabrave)
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Marco Saltini: previsão de
encerrar o ano com 137 mil
caminhões licenciados



os 172 mil caminhões licenciados no
ano passado constituem um número ir-
real. Porém, não conseguimos ainda es-

próprias montadoras. Uma triste
combinação de fatores que, a exem-
plo dos acidentes aéreos, derruba-
ram as vendas de caminhões no pri-
meiro semestre do ano.

Na tentativa de elevar o ânimo da
plateia, o palestrante reconheceu o es-
forço do governo e da indústria, para
promover a retomada do crescimento
(ver quadro). Outro fato positivo, se-
gundo ele, voltado para a expansão da
economia, diz respeito às obras de in-
fraestrutura para receber os grandes
eventos esportivos que o Brasil irá se-
diar, que prometem investimentos da
ordem de R$ 75 bilhões nos próximos
cinco anos e devem impulsionar a de-
manda por caminhões. 

Apenas para uma questão, o diretor
da MAN não tem resposta. “É fato que

tabelecer qual o verdadeiro patamar de
vendas do mercado brasileiro de cami-
nhões?”, indaga Saltini.

Apesar de não ter ainda surtido o efeito desejado, Marco Antônio Saltini

reconheceu as medidas que vem sendo adotadas pelos agentes econômicos,

no esforço de conter a sangria nas vendas de caminhões. No tocante ao diesel

S50, ele reconhece que a ANP e a Petrobras vêm se esforçando para aumentar

a oferta do novo combustível, seja pelo aumento da produção como da rede

de postos de abastecimento, que hoje já somam quase 4 mil em todo o Brasil.

O governo, por outro lado, promoveu incentivos para a venda de cami-

nhões, via redução na taxa de juros dos financiamentos. Saltini lembrou que,

em março, foi anunciado o PSI 4, dentro do Plano Brasil Maior, que oferecia

juros de 7,7% aa para a compra de veículos. E, em junho, foi a vez do PSI 5 que

baixou as taxas ainda mais, para 5,5% aa.

Conter a sangria
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Em seminário sobre tecnologia e design, Volvo antecipa alguns de
seus projetos ancorados no tripé eficiência, desempenho e segurança

Por Valeria Bursztein

Estratégia de Caminhões da Volvo La-
tin America, Sérgio Gomes.

Um dos desafios da Volvo na ino-
vação do design de seus veículos é
permanecer próxima aos valores que
norteiam a marca e detectar a melhor
relação entre eficiência, desempenho e
segurança. “Uma das frentes em que
estamos trabalhando é como otimizar
a eficácia do combustível com modifi-
cações na aerodinâmica, por exem-
plo”, contou Orel. Ele revelou que
uma das ideias que estão em fase de
estudo é alterar a frente e a traseira do
caminhão, alongando-as, para dimi-
nuir a resistência do ar e fazer desse
um elemento de propulsão do veículo.
“Pensamos também em projetar uma
forma de carroceria maleável, capaz
de adaptar-se ao volume de carga
transportado e também em fechar a
carroceria entre a cabine e a superes-
trutura, unificando o chassi, com uma
saia lateral no implemento, para que o
veículo ganhe eficiência com a nova
aerodinâmica”,  contou. Segundo Orel,
em testes prévios identificou-se que as
modificações que estão sendo pensa-
das poderão diminuir em 25% a resis-
tência do vento. A equipe de Orel tam-
bém pensa em modos de aumentar a
interação entre o condutor e o veículo,
projetando cabines cada vez mais fun-
cionais em termos de recursos, sem
comprometer o conforto e criando am-
bientes próximos à realidade de cada
motorista. “Estamos em momento de
quebra de paradigmas, mas, obvia-

mente, projetar é fácil e
barato; produzir já é
outra coisa”, lamentou
o diretor.   

Ainovação é um imperativo de
sobrevivência.” A frase é do
economista austríaco Joseph

Schumpeter, que já em 1934 indicava
a premência de uma estratégia de
contínua transformação, seja de pro-
dutos, seja de empresas como um to-
do. A Volvo é uma organização que
tem essa condição em seu DNA. Tec-
nologia e design sempre estiveram
entre os pilares de sustentação de
seus produtos e de sua marca. “Para a
Volvo, o design não é um fim em si
mesmo, mas mais um fator que con-
tribui para a maior funcionalidade”,
disse o diretor de Design da Volvo
Trucks, Rikard Orel, em São Paulo,
durante seminário que a montadora
organizou sobre tecnologia e design
de produto. “Caminhões são produtos
com foco industrial, essencialmente
funcionais. Por esse motivo, é comple-
xo pensar o design para esse produ-
to”, afirmou. A linha mestra dos pro-
jetos da Volvo Trucks é composta pe-
los seguintes conceitos: produtividade
do condutor, eficiência do veículo,

Futuro à vista

preservação do meio ambiente e utili-
zação dos materiais de forma inteli-
gente. “Na Suécia temos condições cli-
máticas muito particulares, que defi-
nem cenários igualmente desafiado-
res: invernos muito rigorosos, ausên-
cia de luz, terrenos acidentados... To-
das essas características influenciam a
definição do design de um novo cami-
nhão ou mesmo quando a reestiliza-
ção de um modelo já existente. Somos
definitivamente obsessivos pela efi-
ciência da simplicidade”.

FUTURO - De 1938 – quando o pri-
meiro caminhão Volvo saiu da linha
de montagem – para cá, a demanda no
setor de transporte de carga mudou
radicalmente. “Para futuro, a tendên-
cia é o desaparecimento dos cami-
nhões de tamanho médio e uma pola-
rização mais evidenciada entre o
transporte de longa distância e o da
distribuição. De qualquer forma, como
sempre, antecipamos as tendências e
definimos novas realidades”,
complementou o diretor de

Design a serviço 
da funcionalidade

seminário
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Goodyear investe no segmento de transporte 
urbano com o novo pneu Citymax, que
oferece maior durabilidade e economia

Por Sônia Crespo

crescido 5% ao ano, as necessidades
dos clientes são muito específicas”, re-
lata, lembrando que o transporte urba-
no brasileiro movimenta frota de apro-
ximadamente 300 mil veículos, sendo
250 mil só de ônibus, e o restante de
caminhões VUCs. O executivo estima
que a participação atual da Goodyear
nesse segmento seja de 15%. 

RESISTÊNCIA – O Citymax, que inte-
gra a Série 600 da Goodyear, é adequa-
do para ônibus ou caminhões que tra-
balham em velocidades baixas (entre
40km/h e 70 km/h), em operações
que exigem muito esforço do veículo.
“As despesas com pneus hoje repre-
sentam, em média, 23% do total na
planilha de custos do transportador “,
comenta Roncolati, salientando que
por essa razão os empresários do setor
querem pneus com maior durabilida-

de, maior resistência ao calor, maior
resistência a cortes e suporte técnico,
além de boa dirigibilidade e menor
custo por quilômetro rodado. “Além
de todas estas vantagens, o Citymax
também oferece performance 14%
maior em banda original, em relação à
versão anterior, o que representa mais
25 mil quilômetros ou mais mil via-
gens, em média”, acrescenta Fábio
Garcia, Gerente de Marketing de
Pneus Comerciais da Goodyear. 

lançamento
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Otransporte rodoviário urba-
no, seja de carga ou de pas-
sageiros, exige segurança e

muita resistência dos pneus, além de
renovação constante de tecnologias,
que suportem a rotina e a severidade
das operações. Acompanhando as
demandas desse segmento, a Goo-
dyear acaba de lançar o pneu City-
max, com a nova tecnologia Waffle
Blade, que proporciona ao frotista
um ganho de 14% em quilometragem
da banda original e até 31% a mais
em sua vida total. 

Este é o principal lançamento da
marca em 2012, segundo  Antonio
Roncolati, Diretor de Vendas de Pneus
Comerciais. “A Goodyear segmentou
o mercado de pneus radiais comerciais
para poder atender melhor as exigên-
cias de cada nicho, e no  segmento de
urbanos, particularmente, que tem

Roncolati:
“Necessidades
do segmento de
urbanos são
muito específicas” 

Tecnologia Waffle Blade: ligação
flexível entre os blocos da banda
otimiza sua movimentação

A Waffle Blade, tec-

nologia desenvolvida pa-

ra o Citymax, traz uma li-

gação flexível entre os

blocos da banda de roda-

gem que otimiza a movi-

mentação dos mesmos e

os acomoda mais eficaz-

mente no piso. O efeito

produz diminuição da

temperatura da banda

em situações de frena-

gem ou em curvas, o que

gera ganho de quilome-

tragem dos pneus, além

de preservar a carcaça

para futuras recapagens.

O pneu também pode ser

acompanhado em tempo

real, através do sistema

de controle Termotec,

que registra os picos de

aquecimento. Para che-

gar ao resultado do novo

pneu Citymax, a Goo-

dyear fez testes com mais

de 1,6 mil pneus (rodan-

do 75 milhões de quilô-

metros em dez estados

brasileiros), que conta-

ram com a participação

de 30 frotistas. 

Tecnologia inédita 

A toda prova
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PANORAMAPANORAMA

empresas para trabalhar no
Brasil.

Entre as melhores
A TNT conquistou a tercei-

ra posição no prêmio ILOS de
Logística 2012. A operadora
logística também foi eleita a
primeira no setor de trans-
porte expresso de cargas. Pa-
ra Toby Grey, presidente da
TNT Brasil, a conquista é con-
sequência do investimento
realizado pela empresa em
automação.

Certificada INMETRO I
A NSA Pneutec, de Santana

de Parnaíba (SP), recebeu a
certificação do INMETRO (Ins-
tituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia), para
reformar pneus de automó-
veis de passei e de carga. 

Certificada INMETRO II
A Monroe recebeu o certifica-
do de conformidade do Inme-

tro para a produção de amor-
tecedores automotivos. Foi a
primeira no  Brasil a receber a
certificação para a produção
do componente.

Padronizando processos
Em busca da consolidação

e expansão da marca no mer-
cado nacional, a Sinotruk es-
ta certificando os processos e
serviços prestados na rede de
concessionários da marca no
Brasil. Além disso, a monta-
dora visa aprimorar o atendi-
mento no pós-venda padroni-
zando os procedimentos.

Conquista territorial
A Jamef Encomendas Ur-

gentes inaugurou duas uni-
dades na região Nordeste
do Brasil, uma em Salvador
e a outra em Recife. A em-
presa pretende estar pre-
sente em todos os estados
da região Nordeste até o fi-
nal de 2013.

José Rubens Vicari foi promovido a dire-
tor-geral da Honeywell Turbo Technologies.
O executivo será responsável pelos negócios
da empresa na América Latina. 

Lewis Campbell, ex-presidente da Tex-
tron, assumiu o cargo de presidente execu-
tivo da Navistar International, substituindo Daniel Ustian,
que não revelou seu novo destino profissional.

Vai e vem
a produção de biodisesel em
escala comercial no Brasil. Pa-
ra tanto, a empresa investiu
R$ 130 milhões em uma nova
unidade localizada em Três La-
goas, Mato Grosso do Sul, com
capacidade para produzir 700
mil litros por dia.

As 100 melhores
De acordo com um levanta-

mento realizado pelo instituto
norte-americano Great Place
To Work, que envolveu 1.013
empresas e multinacionais
com mais de mil funcionários
de todo o país, a Guerra Im-
plementos Rodoviários foi cer-
tificada entre as 100 melhores
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Nova concessionária
O Grupo AB Abolição inaugurou mais uma concessionária da

rede MAN, em Itaguaí, Rio de Janeiro. A casa recebeu R$ 10 mi-
lhões em investimento, possui 15 mil metros quadrados e esta
localizada às margens da rodovia Rio-Santos.

Clássicos da VW
A "velha senhora”- a Kom-

bi - completou 55 anos de pro-
dução ininterrupta no Brasil. A
Kombi foi o primeiro utilitário
da marca a ser fabricado no
país e acumulou, até junho
deste ano,  mais de 1,5 milhão
de unidades produzidas. Já o
modelo Gol, também fabrica-
do pela montadora alemã,
atingiu no período a marca de
sete milhões de unidades pro-
duzidas no país. Lançado em
maio de 1980, é o carro mais
vendido no Brasil há 25 anos.

Fonte de biodiesel
A Cargill iniciou em agosto



www.internationalcaminhoes.com.br 
SAC: 0800 979 0144

QUEM VIVE NA ESTRADA 
MERECE UM CAMINHÃO COM 
O CONFORTO DE UMA CASA. 




