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Um esforço
gratificante

E

ssa edição especial de FROTA&Cia e ÔNIBUS, que chega as suas
mãos e à de milhares de outros leitores em todo o Brasil, tem um
significado especial, não apenas para seus realizadores como,
também, para a toda a cadeia do transporte de nosso país. Nesse ano em
particular, o Panorama do Mercado Brasileiro de Veículos Comerciais que dá nome à edição - completa 21 anos de circulação ininterrupta.
Publicado desde 1994, esse trabalho tinha o propósito inicial de
identificar os caminhões mais vendidos no país, para servir de referência
aos empresários e administradores de frotas de veículos comerciais, por
ocasião da compra ou renovação da frota operacional. Para dar credibilidade à informação, o levantamento levava em conta os números oficiais
de vendas ao mercado interno, divulgado pelas próprias montadoras de
veículos através de sua principal entidade de classe.
Não tardou para a iniciativa ganhar a confiança dos leitores. A ponto
de tornar essa edição de FROTA&Cia uma verdadeira referência no mercado editorial. E transformar o Prêmio Lótus, criado pela Editora Frota
com base no mesmo estudo, na mais cobiçada e prestigiada premiação
da indústria do transporte comercial, em nosso país.
A partir de 2011, com a decisão da comunidade europeia de proibir a troca de informações entre fabricantes, o Panorama e o Prêmio
Lótus passaram a se basear nas informações do Renavam, reunidas
pela Fenabrave e processadas pelo Frota DataBank, braço estatístico da Editora Frota.
Até chegar ao resultado final, o trabalho consome centenas
horas de esforço, de uma equipe dedicada a essa tarefa.
Primeiro, para decifrar e ordenar a incontável quantidade de dados disponíveis no Renavam. Depois, para
ouvir as dezenas fontes ligadas à indústria automobilística, com o objetivo de explicar para os leitores o comportamento do mercado no período que
passou e as perspectivas para o ano em curso.
Em um país que prima pela falta de estatísticas e
onde a informação é tratada de forma leviana, produzir e ao mesmo tempo disponibilizar para consulta pública esse vasto banco de dados setorial, elaborado com
toda seriedade e isenção é, sem dúvida, uma experiência gratificante. E, ao mesmo tempo, um permanente estímulo para prosseguir nessa direção, nos
próximos 20 anos pelo menos.

José Augusto Ferraz
Diretor de Redação
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Cummins produzirá
motores ISF

2

013 até que foi um ano bom
para a Cummins América do
Sul, que alcançou 8% de participação no mercado de diesel e realizou
vendas totais de US$ 1,6 bilhão, sendo
que o Brasil respondeu por 59% dos
negócios. Luis Afonso Pasquotto, presidente da divisão e vice-presidente
da Cummins Inc. (foto), conta que a
marca comercializou 69,7 mil moto-

res no país no período, alta de 18,6%
em relação ao volume de 58,7 mil
unidades vendidas em 2012. A montadora anunciou, em março, que vai
começar a produzir os motores ISF
nas versões 3.8, já a partir do segundo semestre de 2014, e 2.8, a partir de
2015 – esta última equipará os caminhões da Foton, que serão produzidos
em breve no país.

Traseira
elevada
Uma resolução do Contran, de
No 479/2014, proibiu a elevação
da traseira dos caminhões acima
de 2 graus. A prática vinha se
disseminando entre caminhoneiros, por permitir a transferência
de peso para os eixos dianteiros,
colocando em risco a estabilidade do veículo. Agora, quem
for pego burlando a Lei estará
sujeito à multas e à apreensão
do caminhão.

Pessimismo
no ar
Depois de ouvir mais de 500
empresários de transportes, de
todos os modais, uma pesquisa
realizada pela CNT apontou que
70,9% dos entrevistados acham
que a economia e o PIB brasileiro
não irão melhorar em 2014. Em
relação às obras prometidas,
para melhoria da infraestrutura
de transportes no país, a maioria
(52,3%) também se mostrou cética em relação a sua conclusão.

Gestão veloz
Depois de adquirir a Fastcred, empresa especializada na gestão de pagamento eletrônico
de frete, a Unik colocou definitivamente o pé
no setor de transportes de carga no Brasil.
“Estamos ampliando para os setores de transporte de carga e logística a nossa expertise em
processamento de pagamentos”, destacou José
Roberto Kracochansky, presidente da Unik. A
partir de agora o cartão Fastcred Cargo também
será aceito nos 1,8 milhão de estabelecimentos
comerciais cobertos pela rede MasterCard e nos
caixas eletrônicos do Banco24Horas

Frota&Cia
ABRIL DE 2014

5

TRANSPORTE ON LINE

Saída
inovadora
O Setcepar, sindicato
que reúne os transportadores paranaenses,
decidiu inovar ao
contratar motoristas
profissionais da Colômbia para trabalhar
no Estado. Segundo
Gilberto Cantú, presidente da entidade,
enquanto o Brasil sofre
com o déficit estimado
de 100 mil condutores,
sobra mão-de-obra no
país vizinho. O motivo
é a desativação do
transporte de petróleo
através de caminhões,
já que agora se utiliza
o modal dutoviário. Os
primeiros 50 motoristas começam a
trabalhar nos próximos
três meses, depois de
concluído o processo
de emigração e o treinamento para trabalhar no Brasil.

Volvo FH 20 anos
Para marcar os 20 anos de lançamento do caminhão FH no Brasil,
a Volvo está lançando uma edição
comemorativa do veículo. O modelo vem equipado com uma série de
itens de fábrica, incluindo climatizador, cabine com suspensão a
ar, bancos e volante em couro,
sensor de chuva, trava elétrica com
controle remoto, além da caixa de
câmbio eletrônica I-Shift, entre
outros componentes. O comprador
também poderá escolher entre 4
versões de motorização - 420cv,
460cv, 500cv e 540cv.

8

Frota&Cia
ABRIL DE 2014

O perigo mora ao lado
A Gristec (Associação Brasileira das Empresas de
Gerenciamento de Risco e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento)
apresentou em meados de março um relatório inédito mostrando que o número de roubos e furtos saltou de 2,5 mil em 1994, ano que deu início à coleta
de dados, para 32,2 mil em 2013 (pico histórico). No mesmo período, a ação de
equipamentos antifurto ou das centrais de monitoramento impediu 563 mil
tentativas de furto ou roubo. Cileneu Nunes, diretor de tecnologias da entidade,
diz que mesmo com benefícios comprovados, apenas 2,3 milhões dos cerca de
46 milhões de veículos circulantes no território nacional possuem sistemas de
monitoramento e/ou rastreamento. universo, o segmento de caminhões representa 35% e carretas, máquinas e ônibus apenas 3%.

Frota&Cia
ABRIL DE 2014
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Volta ao lucro
Depois de nove anos de prejuízos, a TNT Brasil projeta voltar
ao lucro este ano. A expectativa
reflete as mudanças internas
promovidas na transportadora,
com foco na eficiência para gerar
resultados positivos, explica
Ignacio Garat, diretor presidente
da empresa.

Venda
cancelada
A perspectiva de sair do vermelho, associado à dificuldade de
conseguir um justo valor pelo
seus ativos, levou a controladora
holandesa a desistir do plano de
vender a operação brasileira.

Ânimo
renovado
Confiante no futuro, Garat volta
a fazer planos. Em entrevista
ao Valor, o executivo disse quer
fazer do Brasil um dos cinco
maiores mercados da TNT,
investir 3% do faturamento em
infraestrutura e tecnologia, incluindo a renovação da frota de
600 veículos em três anos.

O adeus do professor
O diretor de Estratégia de Caminhões Sergio Gomes está deixando o Grupo Volvo, depois de 34 anos dedicados à montadora. Desde o início de abril iniciou sua
carreira solo como consultor, na qual pretende aprimorar uma de suas maiores
virtudes, a transmissão do conhecimento adquirido na área. Roger Alm, presidente do Brasil, comentou que Gomes, além de grande amigo, é extremamente
profissional e conhecedor do mercado de caminhões. No seu lugar, assumiu
Milton Roeder, executivo que ocupava cargo semelhante ao de Sérgio Gomes na
Suécia, com foco no planejamento da produção mundial da Volvo.

Invasão
Guarani
Depois de iniciar a produção do
blindado Guarani em 2013, a Iveco
entrega o primeiro lote com 13
Viaturas Blindadas de Transporte de
Pessoal (VBTP-MR) ao 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado, em
Cascavel (PR). A previsão é de que 86
veículos serão entregues este ano.
Com capacidade para 11 pessoas, o
blindado está preparado para navegação, com hélices traseiras que lhe
dão capacidade anfíbia.
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Caminhão
nas alturas
A StertilKoni acaba de lançar
um novo elevador de colunas
móveis para ônibus e caminhões. Com condições de pagamento facilitadas, o ST 1075
FWF tem capacidade total de 30
toneladas (7,5 toneladas/coluna) e
tecnologia sem fio
que permite que
o veículo seja baixado mesmo em
uma eventual
pane elétrica.

Caçamba
com alarme
Já tramita na Câmara dos
Deputados, em Brasília,
projeto de Lei do deputado
Antonio Bulhões (PRB-SP), que torna obrigatória
a instalação de alarme nos
caminhões equipados com
caçamba basculante. O
acessório teria o objetivo
alertar o motorista quando
o implemento estivesse
levantado. Para evitar acidentes como o ocorrido no
Rio de Janeiro, em janeiro
último, onde um caminhão
com a caçamba levantada
derrubou uma passarela na Linha Amarela,
provocando a morte de
quatro pessoas.

Frota&Cia
ABRIL DE 2014
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Carreta Ursa

Confiança no futuro
O aumento na carteira de clientes foi
um excelente motivo para a empresaConfiance Log continuar a investir na
renovação da sua frota. No passado, a
empresa aportou R$ 1 milhão na compra
de três modelos frigorificados Mercedes-Benz Atego-2426 e de uma balança
rodoviária de pesagem, instalada em
março no pátio externo da companhia.

A Chevron Brasil Lubrificantes, através das marcas Ursa
e Texaco, coloca na estrada
até novembro deste ano a
“Carreta Ursa”, um caminhão itinerante envelopado
com a marca Ursa - rodará
pelo Brasil, oferecendo
serviços gratuitos de saúde,
ministrando treinamentos
relacionados aos produtos e
serviços da Texaco e promovendo ações de venda.

Coopercarga integrada

Entrada
triunfal

A Coopercarga dá mais um passo em direção à integração logística ao investir R$ 2 milhões na verticalização do centro logístico localizado em Itupeva (SP). A obra ampliou
as instalações de 5 mil para 22 mil posições pallets. Renata Molina, gerente de armazenagem da transportadora, adianta que ainda serão investidos aproximadamente R$
35 milhões na área de armazenagem, buscando um crescimento de 100% no negócio.

Em pouco mais de seis
meses, desde que adquiriu
a Mac Logistics e ingressou
no mercado brasileiro, a
empresa francesa especialista em transportes
eSupply Chain FM Logistic já
acumula um portfólio de 28
clientes no País. Os quatro principais estão sendo
atendidos pela unidade
localizada no Rio Grande do
Sul, onde está a matriz.

Expressa
e à jato
A DHL Express anunciou novo
investimento de R$ 200 mil no
aeroporto do Galeão, no Rio de
Janeiro (RJ), para intensificar a
oferta da Solução Carga Aérea
Expressa. O objetivo é oferecer
um serviço com controle e visibilidade em todo o processo
de importação, com origem
em mais de 214 países e frete
direto para o Rio de Janeiro.
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Reembolso do roubo
A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo anunciou que irá devolver, até o
ĮŶĂůĚĞĂďƌŝů͕ŵĂŝƐĚĞZΨϮϬŵŝůŚƁĞƐĂŽƐƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽƐĚĞǀĞşĐƵůŽƐƌŽƵďĂĚŽƐŽƵ
ĨƵƌƚĂĚŽƐŶŽƐƚĂĚŽ͕ĂŽůŽŶŐŽĚĞϮϬϭϯ͘KƌĞĞŵďŽůƐŽďĞŶĞĮĐŝĂƚŽĚŽƐĂƋƵĞůĞƐƋƵĞ
ŚĂǀŝĂŵƉĂŐŽŽŝŵƉŽƐƚŽƋƵĂŶĚŽŽĐŽƌƌĞƵŽĐƌŝŵĞĞĐŽŶƚĞŵƉůĂƵŵƚŽƚĂůĚĞϲϬ͘ϰϱϮ
ǀĞşĐƵůŽƐ͘KƌĞĞŵďŽůƐŽĠĂƵƚŽŵĄƟĐŽ͕ŶĆŽĞǆŝŐŝŶĚŽŶĞŶŚƵŵĂƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽĞĞƐƚĂƌĄăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽŶŽĂŶĐŽĚŽƌĂƐŝůƉĞůŽƉƌĂǌŽĚĞĚŽŝƐĂŶŽƐ͘
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Eficiência em
queda livre

Apagando
incêndios

Duas unidades do modelo
MAN TGS 18.440 4x4 WW,
importadas da Alemanha,
participarão das operações
de resgate especial do governo equatoriano em áreas
de difícil acesso e do combate a incêndios. Entregues
pela MAN LatinAmerica às
Forças Armadas do Equador,
os veículos estão equipados
com motor MAN D20 de 10,4
litros com 440 cavalos de
força e carroceria espanhola
iTurri com capacidade para
carregar até dois mil litros de
água por viagem.

A eficiência dos sistemas de transportes no
Brasil caiu da 45ª para
65ª posição em 2013,segundo relatório do
Banco Mundial (Bird),
relativo a 160 países.
É a pior colocação do
país, desde a criação do
ranking em 2007. Paulo
Fleury, diretor-geral do
Instituto de Logística
e Supply Chain (Ilos),
define o resultado como
“desastroso”. “Apesar de
ter investido bilhões em
obras de infraestrutura de transporte pouca
coisa mudou, já que boa
parte delas nunca saiu
do papel”.

Escola itinerante

No campo
argentino

A Truckvan, fabricante de baús de alumínio e carretas customizadas, acaba de exportar duas Unidades
Móveis de Treinamento para o Industrial Training Fund
da Nigéria. Os veículos serão destinados a cursos de
Refrigeração e Climatização e de Confecção.

A MWM International,
fabricante de motores
diesel, anunciou que no
primeiro semestre deste
ano inicia o fornecimento de motores para a
Pauny SA, fabricante de
implementos agrícolas
na Argentina. A parceria
prevê o fornecimento de
300 propulsores ao ano,
número que poderá ser
ampliado caso a demanda se justifique. Os
motores MaxxForce 4.1A,
de 83cv de potência,
serão implementados na
nova linha de tratores,
denominada 180 A.
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Dupla
vantagem
A Noma apresentou
uma solução inédita
para o transporte de
grãos. É um tritrem que
combina um bitrem de
sete eixos com mais
uma carreta de dois
eixos, possibilitando
alcançar 74 toneladas de PBTC, igual a
um rodotrem ou um
bitrenzão. A composição de 25 metros de
comprimento oferece
um ganho de 12,5 mil
de capacidade de carga
e é tracionada por
um cavalo 6x4. Além
de atender a Portaria
63, a novidade tem a
vantagem de poder
operar sem a carreta,
nas estradas que não
permitem o rodotrem.

Frota&Cia
ABRIL DE 2014
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Prova de competência
O Prêmio Lótus comemora 21 anos de realização em 2014. E ganha
mais abrangência ao incluir novas categorias nesse disputado ranking
de veículos comerciais, caso das carrocerias para ônibus
por José Augusto Ferraz

A

mais cobiçada premiação do mercado
brasileiro de veículos
comerciais – o Prêmio Lótus –
chega à maioridade, ao completar
21 anos de realização em 2014. Ao
longo desse período, a iniciativa da
Editora Frota se consagrou junto
à vasta cadeia da indústria automotiva, incluindo os compradores
de caminhões, ônibus e utilitários,
por conta da adoção de uma metodologia acima de qualquer suspeita. A definição dos ganhadores
de cada edição leva em conta os
números de licenciamentos
de veículos junto ao Renavam, fruto de uma parceria da Fenabrave com o
Frota DataBank, braço estatístico da Editora Frota.
Para marcar esse feito,
o Prêmio Lótus 2014 ganha
ainda mais abrangência, ao
incluir novas categorias nesse disputado ranking, com a
inclusão dos fabricantes de carrocerias para ônibus (ver quadro
ao lado). Além de prestar uma justa
homenagem a outro importante elo
da cadeia automotiva, ligada à produção de veículos comerciais, o setor
também figura nos registros do Renavam. O fato possibilita identificar
as marcas e modelos de carrocerias
que conquistaram a preferência dos
transportadores brasileiros, no ano
anterior, valendo-se da mesma metodologia do restante da premiação.
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Ì DESTAQUES EM CARROCERIAS
Foi assim que a Marcopolo conquistou o título de “Marca do Ano em Carrocerias de Ônibus” e, ainda, o de “Marca
do Ano em Carrocerias de Ônibus Rodoviário”, por conta de sua liderança nesses dois mercado. Pelo mesmo motivo,
a Induscar/Caio leva o troféu de “Marca

do Ano em Carrocerias de Ônibus Urbanos” e a Neobus o de “Marca do Ano
em Carrocerias de Minioônibus”. Além
destas, a Volare também sobe ao pódio
do Prêmio Lótus 2014, em retribuição ao
título conquistado de “Marca do Ano em
Microônibus”.
Em relação aos comerciais de cargas e passageiros, a Mercedes-Benz volta a encostar na MAN Latin America, ao
arrebatar seis das 25 categorias da premiação, mesmo número da sua arquirrival. O destaque da marca da estrela
de três pontas é a reafirmação da liderança no mercado de chassis de ônibus,
tanto urbano quanto rodoviário.
Já a fábrica de Resende leva para
casa seu quinto troféu de “Marca do Ano
em Caminhões”, em razão dos 40.834
veículos licenciados em 2013. Sem contar o cobiçado título de “Caminhão do
Ano”, outorgado ao Volkswagen Constellation 24.280 6x2, o caminhão mais
vendido no país no ano passado.
Outra novidade da edição 2014 do
Prêmio Lótus é a volta da Ford Caminhões ao topo da categoria dos caminhões leves, em especial, como resultado do bom desempenho do Cargo
816 junto ao mercado interno. A edição
também marcar o retorno da Scania à
liderança do segmento de caminhões
pesados, tanto no conjunto como no
ranking por modelo, com o consagrado R 440 A6x4. Além dos dois troféus, a
fabricante sueca pode ostentar o título
de “Empresa do Ano” concedido pela
premiação na categoria especial, em
reconhecimento à excelente performance da marca no mercado brasileiro de caminhões em 2013.

^

´
Premio Lotus
2014
CONFIRA NO QUADRO ABAIXO OS VENCEDORES NAS 25 CATEGORIAS DA PREMIAÇÃO,
INCLUINDO AS NOVIDADES DA EDIÇÃO, CASO DOS FABRICANTES DE CARROCERIAS DE ÔNIBUS
EMPRESA

MAN LATIN AMERICA

MERCEDES-BENZ

SCANIA

FIAT AUTOMÓVEIS

MARCOPOLO

FORD CAMINHÕES

VOLARE

CATEGORIA
Marca do Ano em Caminhões
Marca do Ano em Caminhões Médios
Marca do Ano em Caminhões Semipesados
Caminhão do Ano
Caminhão Médio do Ano
Caminhão Semipesado do Ano
Marca do Ano em Chassis de Ônibus
Marca do Ano em Caminhões Semileves
Marca do Ano em Caminhões Leves
Marca do Ano em Chassis de Ônibus Urbanos
Marca do Ano em Chassis de Ônibus Rodoviários
Caminhão Semileve do Ano
Marca do Ano em Caminhões Pesados
Caminhão Pesado do Ano
Empresa do Ano - Categoria Especial
Furgão Leve do Ano
Furgão do Ano
Minibus do Ano

Marca do Ano em Carrocerias de Ônibus
Marca do Ano em Carrocerias de Ônibus Rodoviários

Caminhão Leve do Ano

Marca do Ano em Microônibus

MODELO/
MARKET SHARE
26,23%
27,10%
37,03%
VW Constellation 24.280 6X2
VW Constellation 13.190
VW Constellation 24.280 6X2

UNIDADES
EMPLACADAS
40.834
2.437
19.473
9.330
2.437
9.330

41,51%
51,14%
34,13%
68,12%
45,94%
Sprinter 415

13.643
3.362
10.951
7.869
3.072
1.812

32,52%
R 440 A6X4
Maior evolução em Market Share

17.982
5.335
-

Fiorino Furgão
Ducato Furgão
DucatoMinibus

12.441
6.738
5.978

52,48%
66,86%

17.24
4.471

Cargo 816

7.010

80,08%

6.090

HR

7.166

HYUNDAI /CAOA

Camioneta de Carga do Ano

INDUSCAR/CAIO

Marca do Ano em Carrocerias de Ônibus Urbanos

37,49%

4.330

Marca do Ano em Carrocerias de Miniônibus

81,78%

1.571

NEOBUS
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De volta à normalidade
Os altos e baixos de 2011 e 2012 no mercado de caminhões ﬁcaram
para trás, para alivio dos fabricantes que apostam na manutenção das
150 mil unidades de 2013 e na agilidade do Finame em liberar recursos
por José Augusto Ferraz

D

epois de alcançar o céu em
2011, quando o volume de
licenciamentos alcançou a
marca histórica de 172 mil unidades
e despencar ladeira abaixo no ano
seguinte, com pífios 137 mil veículos
emplacados, o mercado brasileiro de
caminhões voltou à normalidade em
2013. Com isso, ficaram para trás a
euforia e o temor que impulsionaram
as vendas no período pré-implantação da norma P7 de emissões (Euro
V) e o tsunami que se seguiu, gerado
na ressaca de um mercado plenamente abastecido. No apagar das luzes de 2013, os registros do Renavam
contabilizaram um total de 155.691
caminhões licenciados no mercado
interno; número muito próximo das
156.562 unidades emplacadas em
2010. Para alegria geral da indústria,
que voltou a respirar aliviada.
“Felizmente, os volumes voltaram
ao nível de 2012 e a demanda também”, declara com alegria o presidente
e CEO da MAN Latin America, Roberto
Cortês. Na visão do executivo, colaboraram para o quadro favorável a manutenção das baixas taxas de juros do
PSI-Finame, o crescimento do agronegócio e, até mesmo, da economia brasileira. “O PIB cresceu pouco, mas ajudou a alavancar os negócios” comenta,
sem esconder sua frustração com as
promessas não cumpridas de melhoria de infraestrutura brasileira. A conjunção de fatores positivos, porém, só
não beneficiou a própria MAN que,
pela primeira vez desde 2009, viu sua
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Roberto Cortês:
decisão estratégica de
priorizar a lucratividade
em prejuízo do share

liderança ameaçada ao cair de 30%
para 26,2% a participação no mercado
de caminhões. Até quase encostar em
sua principal rival – a Mercedes-Benz,
segunda colocada no ranking– que fechou o ano com 25,8% de share.
Ì ESTRATÉGIA
Foi uma decisão estratégica de
priorizar a lucratividade, mesmo que

em detrimento do market share” rebate de pronto o presidente da MAN.
“O mercado cresceu 40% no segmento
extrapesado, onde não tínhamos produto. Esse comportamento distorceu
o resultado do ano”, completa. O comentário tem razão de ser. Como a linha de caminhões Constellation atende a faixa de entrada no segmento,
com motores de até 420cv, os veículos
de maior capacidade, da marca MAN,

ainda passam por um processo
base sólida no Brasil e produtos
de nacionalização na fábrica de
competitivos e atraentes. Mas,
PhilippScheimer:
Resende, o que impede o finanprecisamos mudar a cultura da
Mercedes-Benz vive
ciamento integral pelo Finame.
empresa, para enfrentar os novos
fase de transição
Segundo Roberto Cortês, hoje, o
tempos. Por isso, mudamos todo
financiamento através desse cao board e estamos investindo em
nal está limitado a 45% do valor
um programa de certificação da
do veículo e somente em 2015
rede de concessionárias, nas visichegará a 100%.
tas aos clientes e no desenvolviPara consolo do dirigente, a
mento de novas ferramentas de
restrição também penalizou seu
gestão, para aumentar a nossa
concorrente direto, a Mercedesparticipação de mercado”, expli-Benz. Bem como a principal
ca Philipp Schiemer.
aposta da marca para atender
a esse mercado, o modelo exÌ QUEDA NO RANKING
trapesado Actros. “Estamos em
um forte processo de nacionaliOutra vítima da alta prozação do Actros, para que possa
cura por composições extraatender a 100% das condições
pesadas foi a Ford Caminhões,
do BNDES Finame”, repete Phique encerrou o ano ocupando
lipp Schiemer, presidente da
pela primeira vez a 4ª posição
de Fora e São Bernardo do Campo.
Mercedes-Benz do Brasil e CEO para
no ranking brasileiro, depois de déEnquanto a primeira tem concepção
América Latina, confiante em alcancadas de permanência no 3º lugar. O
mais moderno e enxuta, a segunda é
çar essa meta até 2015.
resultado reflete a queda de 6% no
mais onerosa, por ser mais antiga e
volume de licenciamentos em 2013,
sofrer a forte pressão dos sindicatos
Ì ESTRUTURA DE CUSTOS
totalizando 20.410 unidades, e a derlocais de trabalhadores, que limitam
rapada na participação de mercado,
os ganhos nos processos produtivos.
Na opinião do executivo, o ano
de 15,8% para 13,1%.
A empresa, segundo ele, vive uma
foi bom no geral, apesar do PIB braGuy Rodrigues, Diretor de Operafase de transição. Além de buscar o ausileiro ter ficado abaixo das expectações de Caminhões, da Ford América
mento da rentabilidade, a Mercedestivas. “O Finame ajudou bastante e a
do Sul, credita o mal desempenho da
-Benz luta para reconquistar os clienagricultura foi o motor do desenvolmarca a dois fatores principais. “O
tes perdidos para outras marcas e, por
vimento do país”, comenta o presifim da linha F produziu uma grande
extensão, a liderança novamente do
dente, que aposta na repetição desse
baixa no volume de licenciamentos.
mercado de caminhões. “Temos uma
quadro este ano. Em que pese a Copa
Da mesma forma que a falta de prodo Mundo, a realização das
duto, para atender a grande
eleições e a difícil situação da
demanda de pesados, afetou
Argentina. “O campo não vai
nosso resultado ano passado”,
parar e vamos continuar coexplica o diretor, que também
lhendo, mesmo com inflação”,
lamenta os soluços na liberacompleta. Mesmo assim, o
ção do Finame no final do ano
presidente da Mercedes-Benz
e a valorização do dólar, que
reconhece que 2014 não será
tem afetado a linha Transit.
um ano fácil, pelo menos para
Apesar de tudo, Rodrigues
a montadora. “Para atender a
mantém a confiança no futuro,
contento o mercado de pesapor conta dos fatos positivos no
dos, temos de resolver nossa
ano e as perspectivas para 2014.
estrutura interna de custos,
Entre as conquistas, ele desGuy Rodrigues:
o que demora um pouco”. O
taca a liderança do Cargo 816
aposta no retorno
comentário remete ao Actros
no segmento dos caminhões
da Linha F, para
mas, também, à diferenças de
leves, o bom desempenho no
voltar ao 3º lugar
custos entre as duas plantas
segmento de semipesados com
no ranking nacional
da empresa no Brasil, em Juiz
o Cargo 2429, as melhoria na liFrota&Cia
ABRIL DE 2014
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nha vocacional, de 8 e 11 toneladas, e
também nas versões 6x2 e 6x4. Para
o ano em curso, o diretor da Ford Caminhões aposta no retorno da Linha
F, com o lançamento dos novos F-350
e F-4000 previsto para o segundo semestre e na afirmação da linha Cargo, juntos aos compradores de caminhões extrapesados.
Ì EMPRESA DO ANO
Se as três grandes empresas têm
motivos para lamentar, o contrário se
dá com Scania, principal beneficiária
do brutal crescimento do mercado de
extrapesados em 2013. A montadora
sueca encerrou o ano com um total
de 17.982 caminhões licenciados, só
nessa categoria de peso, traduzindo
uma evolução de nada menos que
80,8% em relação às 9.942 unidades
contabilizadas em 2012. E, mais do
que isso, possibilitando um salto de
20,9% para 34,5% na sua participação de mercado; um feito extraordinário. Tanto assim que os promotores
do Prêmio Lótus 2014 decidiram outorgar à Scania o título de “Empresa
do Ano”, na categoria especial, em reconhecimento a essa façanha.
“Foi uma combinação de fatores
positivos, que permitiu à empresa alcançar a melhor performance comercial em toda sua história no País”, comenta com satisfação o presidente da
Scania do Brasil, Roberto Leoncini. A
exemplo de seus pares ele cita, é claro, o
apoio do BNDES, através do PSI-Finame
e do momento favorável para a venda
de pesados, entre outros motivos. Mas,
foi o trabalho de segmentação de mercado, defendido pela marca há mais de
10 anos, o segredo principal desse sucesso (ver matéria na página 42). “Existe uma preocupação dentro da Scania
– quase um mantra – de que devemos
entender cada segmento onde atuamos”, revela Leoncini. “De que forma
eu posso crescer no mercado? Vendendo mais para meus próprios clientes
e buscando aqueles já atendidos pela
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Confiança no mercado
O crescimento tímido da economia brasileira, combinado com
o avanço da inflação, a Copa do
Mundo, as eleições e as exigências
do Inovar-Auto, não tiram o sono
dos novos entrantes no mercado
de caminhões e utilitários. Apesar
desses percalços, todos apostam na
melhoria do quadro e na potencialidade do mercado brasileiro, para
prosseguirem com seus planos de
instalação de fabricas e uma rede
de atendimento no país.
”Não importa o cenário econômico. A médio e longo prazo a
demanda por caminhões no país
vai crescer de forma moderada e
constante”, aposta Orlando Merluzzi, vice-Presidente do Conselho da
FotonAumark do Brasil, às voltas com
as tratativas para construção da fábrica
em Guaiba (RS), prevista para operar em
2016, que vai exigir investimentos de R$
250 milhões. Enquanto não fica pronta,
o plano é trazer caminhões semileves e
leves da China e vender através de uma
rede de 60 pontos, prevista até o final
desse ano. “Hoje, 85% do mercado de
caminhões no Brasil está concentrado
nas mãos de cinco marcas. Embora
pareça consolidado, esse modelo vai
mudar com a chegada dos novos competidores”, acredita Merluzzi.
A idéia é compartilhada por Marcel
Wolfart, gerente geral da Sinotruk, agora
rebatizada de SBTC (Sinotruk Brasil
Truck Corporation). “A decisão de instalar
uma linha de montagem em Lages (SC)
acabou com o impasse de quase dois
anos, que restringiu a venda de importados. Vamos retomar a comercialização do
lote de 250 caminhões A7 já internados
no país. E, no segundo semestre, vamos
importar outras 400 unidades” anuncia
o gerente. Ele explica que a futura planta
deverá começar a operar em regime
experimental até setembro de 2015,

Marcel Wolfart: fim do
impasse na venda
do A7, com a
nova fábrica

inicialmente em processo de montagem
CKD, até alcançar operação plena em
janeiro de 2016. A Sinotruk Brasil já conta
com uma rede de 25 revendas, além de
três postos avançados de atendimento,
espalhados pelo país.
Em processo muito mais adiantado está a DAF Caminhões, instalada
em Ponta Grossa (PR) e inaugurada
em outubro último. Jorge Medina,
diretor de Marketing, diz que a empresa encontra alguma dificuldade
por não contar com financiamento
integral do Finame, para apoiar as
vendas do extrapesado XF-105, o
primeiro modelo fabricado na nova
planta. Mesmo assim, a companhia
mantém a intenção de conquistar 10%
do mercado de pesados, no prazo de
5 anos. Medina afirma não temer a
concorrência com as marcas estabelecidas, já que concorre com todas elas
no mercado europeu, onde tem 16,2%
de participação. E que não busca
comprar mercado, para se estabelecer
no Brasil. “Não é essa a nossa visão.
Temos serviços e produtos de alta
qualidade e acreditamos no mercado
brasileiro”, afirma com convicção.
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Mesmo assim, o representante
da Iveco Latin America projeta boas
perspectivas para o ano. “Acreditamos
muito na expansão das vendas da linha Vertis, de 9 a 15t, bem como no
Daily Chassi Cabine, para atender ao
mercado crescente nos centros urbanos, especialmente aqueles com
áreas de restrição”. Em complemento,
Alcides Cavalcanti diz que a empresa
projeta aumentar de forma significativa as vendas de caminhões pesados,
confiando na entrada do Iveco Hi-Way lançado no ano passado.

Roger Alm: Ano de
recordes em2013
e nova marca no
mercado em 2014

Ì NOVOS ENTRANTES

concorrência. Mas, para isso, é preciso
entender as suas necessidades e falar a
sua linguagem”, ensina.
Roberto Leoncini admite que
garantir a posição no ranking dos
pesados não será tarefa fácil. “Mas,
vamos tentar manter o share que
conquistamos. A ideia é continuar
olhando com atenção cada um dos
segmentos, já que muitos deles oferecem inúmeras oportunidades de
atuação”, finaliza o campeão.

Para o ano em curso, Roger Alm
reserva outras boas surpresas. “Em
2014 vamos apresentar um novo produto nos mercados brasileiro e latino
americano, que exigiu investimentos
de US$ 320 milhões em pesquisa e desenvolvimento, além de ferramental e
manufatura para sua nacionalização”,
confirma o presidente, em alusão à
chegada da segunda marca do grupo a
esses mercados, leia-se a Renault, com
uma linha de caminhões leves e médios, sussurram os especuladores.

Ì SUBIDA NO RANKING
Ì FALTA DE PLANEJAMENTO
A Volvo, por sua vez, também
não ficou atrás e encerrou o ano com
razões de sobra para comemorar. Primeiro, registrou um crescimento de
30,5% no montante de licenciamentos no comparativo dos dois últimos
anos (de 15,8 mil para 20,7 mil unidades). E, de quebra, subiu para o
terceiro lugar no ranking do mercado
brasileiro de caminhões, no lugar da
Ford. “2013 foi um ano de recordes e
de destaques na atuação da marca
no país”, exalta Roger Alm, presidente do Grupo Volvo América Latina.
Ele ressalta a introdução da quarta
geração do Volvo VM, a apresentação
e o sucesso do FH 16 750 na Fenatran
e a chegada do caminhão híbrido
diesel-gás, entre outras realizações.
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Sexta colocada entre as grandes
no ranking dos fabricantes de veículos comerciais, a Iveco conseguiu um
incremento de 11,3% no volume de
licenciamentos (10.368 para 11.540
unidades), no biênio 2012/2013. Mas,
ficou longe do sonho antigo de alcançar 10% de participação nesse mercado. “Continuamos perseguindo esse
objetivo”, admite Alcides Cavalcanti,
Diretor Comercial da empresa. “Mas, a
falta de disponibilidade de caminhões
pesados, para atender ao agronegócio,
impediu de expandir nosso share em
mais 1,5% ou”2% em 2013, explica o
executivo, que lamenta a falta de um
planejamento mais alinhado com o
comportamento do mercado.

Se é fato que, pelo menos por
enquanto, o otimismo ainda domina
os dirigentes de montadoras, apesar
dos eventos programados para 2014,
é certo também que o ano não será
uma bela estrada pavimentada sem
curvas. Especialmente para os novos
entrantes, acossados de um lado pelas exigências do INOVAR Auto para
instalação de fábricas no Brasil(ver
quadro). E, de outro, pelas dificuldades de comercializar a cota permitida
de veículos importado com redução
de IPI, enquanto isso não acontece.
Isso tudo, diante da valorização do dólar e de players estabelecidos e cada
vez mais ávidos para ganhar mercado. (ver quadro na página 24)
“O Brasil está ficando mais difícil,
por ser um mercado altamente competitivo. “Todos buscam a lucratividade,
mas existe uma tendência de achatamento das margens”, observa Roberto
Cortes, da MAN. Philipp Schiemer faz
coro com seu colega da indústria, ao
enaltecer a complexidade do mercado
nacional e as dificuldades de se estabelecer por aqui. Sobretudo nos dias
atuais, onde é muito mais difícil atrair
parceiros interessados em investir na
criação de uma rede nacional de revendas. “Para entrar e ganhar participação,
você precisa comprar mercado. Mas,
nem todo mundo tem cacife para isso”,
alerta o presidente da Mercedes-Benz,
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UTILITÁRIOS DE CARGA

Entre altos e baixos
Os licenciamentos de comerciais leves, que servem à distribuição urbana,
crescem apenas 3% em 2013. O suﬁciente para provocar mudanças na
participação de mercado dos players que atendem ao segmento
por Valeria Bursztein

O

resultado do comércio no
país durante o ano de 2013
não foi lá muito expressivo,
ficou 2% acima do performado no período anterior, refletindo o ritmo mais
lento da economia nacional. Termômetro direto do setor, o mercado de veículos utilitários de carga, que servem
à distribuição urbana, acompanhou
esse comportamento e fechou com expansão de apenas 3% no ano passado
em relação a 2012. O segmento contabilizou 67.680 veículos licenciados
no Renavam, sendo 30.987
da categoria furgões leves,
21.058 de furgões e 15.635 de
camionetas de carga.
A categoria que sustentou o crescimento foi a de furgões, com impressionantes
190,98% de variação na comparação do biênio. Mesmo
acusando perda significativa
de participação no mercado,
de 55% para 32%, a Fiat ainda
assim manteve a liderança
histórica no mercado de utilitários de carga. Em boa parte,
graças às 6.738 unidades emplacadas do Ducato Furgão.
Paulo Sorge, diretor de vendas diretas e veículos comerciais da montadora, diz que as vendas dos furgões de
carga apresentam crescimento acima
da maioria dos segmentos da indústria. “Tal situação aumenta a competitividade e estimula mais empresas a
participar deste segmento”.
Atrás da montadora italiana apa-
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rece a Renault, que cravou um significativo aumento nas vendas do Master
Furgão. A empresa catapultou o resultado, passando de 151 para 4.149 unidades licenciadas, abocanhando quase 20% de participação de mercado em
2013. “O segmento de comerciais leves
manteve a tendência de crescer mais
do que o de automóveis”, disse o vice-presidente comercial da Renault Brasil, Gustavo Schmidt.
Em visita ao Brasil, em fevereiro
último, o vice-presidente mundial de
veículos comerciais da Renault, Juan-Jose Palomo, reconheceu a impor-

Fiorino Furgão e Ducato
Furgão confirmaram
liderança de
mercado à Fiat

tância do mercado brasileiro – o 2º no
mundo para o grupo Renault Nissan. E
não escondeu que a meta é brigar pela
liderança no segmento de comerciais
leves no país. “Temos investido fortemente na renovação da linha Master
e do Kangoo e o resultado é o crescimento de 210% nas vendas, nos últimos anos”, comemora Palomo.
Outro modelo que teve grande
aceitação durante 2013 foi o Daily
Furgão, da Iveco, que chegou a 3.886
unidades licenciadas, o que posiciona
a montadora na terceira colocação no
ranking da categoria. “Acreditamos
que esse ano vamos crescer ainda mais, cerca de 20% nas vendas
do modelo, em função da Copa do
Mundo.”, explica Alcides Cavalcanti,
diretor Comercial da Iveco.
Na sequência aparece a Mercedes-Benz, que também acusou
forte resultado forte em 2013, ao
quadruplicar o volume de licenciamentos no ano e garantir 16,6% de
share de mercado. O gerente sênior
de vendas e Marketing – Vans da
empresa,Carlos Garcia, avalia como
promissor o segmento de utilitários

de carga. “Ganhamos participação
de mercado, resultado de uma estratégia que começou a ser discutida em 2011, com toda a renovação
e evolução de portfólio da Linha
Sprinter”, diz Garcia.
Já a Peugeot licenciou 1.780
utilitários de carga, contra 1.688
unidades em 2012, crescimento de
5,45%; números que colocara a fabricante francesa na 5ª colocação
no ranking geral dos fabricantes.
Apenas na categoria furgão leve,
a montadora teve leve retração no
volume comercializado da Partner
Express, de 788 unidades para 603
veículos licenciados, no comparativo dos dois últimos anos. De acordo
com Gustavo Walch, diretor de Vendas
Corporativas da Peugeot, “o modelo é
produzido na Argentina e, por razões
alfandegárias, tivemos atrasos na entrega, gerando perdas em vendas”.
Para explicar como a Citroen triplicou o volume de emplacamentos
de furgões de cargas entre 2012 e 2013,

à marca um total de 980 veículos
emplacados, frente a 221 unidades
licenciadas em 2012.
Ì FURGÕES LEVES

Juan Jose Palomo,
meta é brigar pela
liderança no segmento

o diretor de Vendas Corporativas da
empresa, João Paulo Toscano, argumenta que o mercado foi impactado
positivamente pelo reaquecimento da
demanda do governo, especialmente
por ambulâncias. “As licitações que
aconteceram ano passado ano foram
decisivas para esse resultado”.Por
conta disso, a Jumper Furgão garantiu

A categoria de furgões leves,
por sua vez, acusou crescimento
tímido em termos de veículos licenciados em 2013, com 4,8% de
expansão. Neste segmento foram
poucas as montadoras que conseguiram fechar o ano com desempenho positivo. Destaque para a Fiat,
que manteve a liderança, mesmo
tendo decrescido em share. “O resultado do ano esteve dentro das
expectativas da montadora. Fizemos
uma série de investimentos no desenvolvimento de produtos e serviços
com o objetivo de posicionar a marca
como referencia nestes segmentos”,
analisa Sorge. Os modelos Fiorino
Furgão e Dobló mantiveram a liderança disparada do segmento, com mais
de 60% de participação.

O PRÓPRIO NOME DO
PROGRAMA JÁ DIZ: SOMOS
GRANDES PARCEIROS.
O Programa Frota Parceira é uma exclusividade Meritor para atendimento, educação e auxílio aos frotistas.
Oferecemos cobertura em todo o território nacional com acompanhamento dos processos de compra e
implantação dos produtos Meritor nas frotas. O objetivo é promover a cultura da manutenção preventiva em
todos os usuários com cursos de capacitação e treinamentos técnicos. Além do aprendizado e cuidado com o
veículo, os usuários ganham em produtividade e melhor custo/benefício.
Frota&Cia
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Meritor. Novos caminhos.
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UTILITÁRIOS DE CARGA
No mesmo mercado, a Renault
registrou leve retração no ano passado (-2,14%) e a somatória de 5.160
unidades emplacadas do modelo
Kangoo Express. Schmidt ignora a
perda e prefere avaliar o comportamento do veículo em período de
tempo um pouco maior. “Desde
2011 multiplicamos por três a participação do Kangoo no segmento.
A Shineray, de outro lado, figura
no ranking com resultado positivo.
A empresa começou a operar em
2012, mas as vendas de fato aconteceram em 2013. “A expectativa para
2013 era de um ano mais forte em
vendas, mas isso não aconteceu.
Trouxemos os carros justamente no
momento da mudança de alíquotas
de importação. Queríamos vender
muito mais, mas não tínhamos preço”, confessa o diretor comercial da
Shineray Automóveis, Clairto Acciarto.
Ì CAMIONETAS DE CARGA
No segmento de camionetas de
carga, o resultado de 2013 acusou uma
variação negativa de quase 46% no volume de veículos licenciados. Com exceção da Mercedes-Benz e sua Sprinter Chassi Cabine, praticamente todas
as empresas que atuam no segmento
tiveram redução nos volumes.
Para o diretor de Marketing, Produto e Desenvolvimento da Rede do
Grupo CAOA, Anselmo Borgheti, entretanto, os resultados de 2013 “ficaram dentro da projeção feita pela empresa”. A Hyundai contabilizou 7.166
veículos licenciados, 11,22% a menos que em 2012, mas mesmo assim
manteve a liderança no segmento,
com uma variação positiva de share,
que passou de 27,93% em 2012 para
mais de 45% em 2013.
O modelo HR, garantiu a liderança
nesse mercado, com 7.166 emplacamentos em 2013. E mais um troféu, de
“Camioneta de Carga do Ano”, concedido pelo Prêmio Lótus 2014. “A liberação dos VUCs para trafegarem em

30

Frota&Cia

ABRIL/MAIO DE 2014

Pedro de Aquino:
valorização do dólar afetou
as vendas da Transit

perímetros urbanos refletiu no acirramento da concorrência no segmento
de camionetas. Mesmo com esta mudança, conquistamos números expressivos”, avalia o executivo, que vê
na Copa do Mundo um fator positivo a
alavancar os resultados de 2014.
Ocupando a segunda colocação no
ranking do segmento, a Kia Motors teve
redução no volume de veículos licenciados, caindo de 5.868 para 3.937 unidades. Ari Jorge Ribeiro, diretor de Vendas da Kia Motors, fabricante do Bongo
K 2500, conta que em 2012 a fábrica da
Kia Motors, sediada em Montevidéu, no
Uruguai, iniciou o processo de substituição do motor do Bongo K 2500, importado da Coreia do Sul, e só retomou
a produção dos novos Bongo chassis-

-cabine com motores de 130 cv em
junho daquele ano. “A paralisação na
produção, que gera um “gap” na retomada das vendas, e a introdução do
novo motor 2.5 turbodiesel Intercooler, que provocou um acréscimo de
preço em torno de 10%, comprometeram parte do resultado comercial
do veículo, no final de 2012 e início de
2013”, explica Ari Jorge.
No caso da Ford, depois de alcançar o segundo lugar no ranking
dos furgões de carga em 2011, graças ao licenciamento de 1.556 unidades no mercado interno, a Transit importada da Turquia pela Ford
Caminhões desabou para a última
posição, no balanço de 2013 da categoria. “A valorização do dólar, nos
últimos tempos, tem afetado muito
as vendas do produto”, admite Pedro de Aquino, gerente de Marketing
da empresa, já resignado com o emplacamento de 726 unidades da Transit Furgão no ano passado.
Na avaliação final do mercado, a
perspectiva entre os fabricantes é que
2014 é ainda um ano incerto. O que poderia incentivar a demanda, como a realização da Copa do Mundo, por exemplo, pode ser na verdade um gol contra,
já que promoverá uma sucessão de
feriados, encurtando a quantidade de
dias úteis para venda. Como resume
Gustavo Schmidt, da Renault, “o mercado brinca que 2014 é o ano que não
existe, porque começa com carnaval,
tem Copa do Mundo e depois eleições. É
uma grande dúvida saber como o mercado reagirá durante a Copa”.

Hyundai HR: Eleita,
mais uma vez, a
“Camioneta de
Carga do Ano”

O ritmo da
sua empresa anda
muito pesado?

A BgmRodotec é líder no desenvolvimento de software de gestão para
o setor de transporte rodoviário de cargas e passageiros. E faz um
diagnóstico prévio das necessidades do seu negócio, buscando soluções
simples e eﬁcientes para uma gestão 100% integrada.

Dá Globus
pra ela.

TANTO FAZ O TAMANHO DA SUA EMPRESA
OU DO SEU PROBLEMA. A BGMRODOTEC TEM
A SOLUÇÃO NA MEDIDA CERTA.

Fique mais leve. Conheça o Globus, o software que elimina as diﬁculdades
operacionais do dia a dia e mantém tudo funcionando de forma rápida,
eﬁciente e segura.
Frota&Cia

YYYDIOTQFQVGEEQODTÀATENDIMENTO EM TODO O BRASIL 0800 200 2525
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CAMINHÕES SEMILEVES

Vitória com folga
Com o Ford F-350 fora do páreo, a Sprinter da Mercedes-Benz assume
a liderança do segmento e deixa para trás o VW Delivery e o IvecoDaily
por José Augusto Ferraz

A

saída de cena do Ford F-350
em 2011 e a falta de ímpeto
do Iveco Daily e do VW Delivery 5.150, em garantir a liderança do
passado no segmento de caminhões
semileves, abriram caminho para a
Sprinter, da Mercedes-Benz, reinar
absoluta nesse mercado ao longo de
2013. Contribuíram também para o
feito os 50 kg a mais de PBT, que elevam o utilitário à categoria de caminhão. Além, é claro, das 3.362 unidades emplacadas no mercado interno
no ano passado. Com destaque para
o modelo 415, eleito o “Caminhão Semileve do Ano”, outorgado pelo Prêmio Lótus 2014.

Carlos Garcia, recém nomeado
gerente sênior de vendas e Marketing – Vans, da Mercedes-Benz, credita esse bom resultado à renovação
do portfólio do produto, o avanço
em segmentos onde não atuavam
– caso da licitação de 400 ambulâncias para o SAMU - e o apoio da rede
de concessionários. “Em São Paulo
e várias capitais trabalhamos com
um novo conceito de revenda, as
Vans Centers, que têm conseguido
grande performance comercial”, explica Garcia, confiante no aumento
da participação da marca em novos
nichos de mercado, caso por exemplo dos foodtrucks, que ameaçam
virar uma nova tendência na capital paulistana.

Ì VENDAS NO VAREJO
Segunda colocada no ranking
do segmento, a Iveco conseguiu um
incremento de 8% nos licenciamentos em 2013, com um total de 1.748
unidades, boa parte delas concentrada nos modelos Daily 55C17 e Daily
45C17. Alcides Cavalcanti, diretor
comercial da empresa, atribui o desempenho às vendas no varejo. Para
o ano, ele estima um crescimento de
5% do mercado, impulsionado pelo
crescimento do comércio eletrônico
e as vendas de eletroeletrônicos em
função da Copa.
Apesar de ter acusado uma evolução de 10% no volume de licenciamentos (de 978 para 1.082 unidades)
com um único representante na categoria, o VW Delivery 5.150, para a
MAN LatinAmerica, o desempenho
ficou abaixo da expectativa. Pelo
menos para o diretor de Marketing,
Vendas e Pós-Vendas da empresa,
Ricardo Alouche. Mesmo assim, o
executivo aposta em dias melhores
pela frente. “Estou confiante na Copa
do Mundo, que deve estimular o consumo e a distribuição de mercadorias nos grandes centros
urbanos do país”, comenta o
diretor da MAN, fazendo
coro com seu concorrente da Iveco.

MB Sprinter
415:eleito o
Caminhão
Semileve do Ano
pelo Prêmio
Lótus 2014

32

Frota&Cia
ABRIL DE 2014

ABRIL 2014

ÔNIBUS | 59

CAMINHÕES LEVES

De volta ao topo
A Mercedes-Benz assume outra vez a frente do mercado de 6 a 10t de PBT. Ao
lado do Ford Cargo 816, eleito o “Caminhão Leve do Ano” pelo Prêmio Lótus 2014
por José Augusto Ferraz

N

ão foi apenas no segmento de caminhões semileves
que a Mercedes-Benz retomou a liderança em 2013. A fábrica
da estrela de três pontas também se
deu bem no mercado de caminhões
leves, constituído dos veículos entre 6 e 10t de PBT. A marca encerrou
o período com um total de 10.951
unidades emplacadas e 33,9% de
participação no segmento. O fato
rendeu à empresa um outro troféu
do Prêmio Lótus 2014, referente a
essa categoria. “Nossa linha de 8 e
10t caiu no agrado do público”, admite Gilson Mansur, diretor de Vendas e Marketing – Caminhões, da
Mercedes-Benz do Brasil. “Por outro
lado, o Accelo ocupou o espaço do
antigo MB 710 e está cada vez

mais forte junto ao mercado de varejo”, completa.
Em que pese essas virtudes, o
novo “Mercedinho” só não conseguiu
levar para São Bernardo o título de
“Caminhão Leve do Ano”, conferido
pela premiação. A honraria coube
ao Ford Cargo 816 que, pela primeira vez, sobe ao palco do segmento.
O veículo contabilizou exatas 7.010
unidades emplacadas em 2013, o
equivalente a 21,7% de participação
nesse mercado. “O Cargo 816 compensou a falta do F 4000 que, por
muitos anos, liderou esse segmento
antes de sair de linha”, rebate Guy
Rodrigues, Diretor de Operações de
Caminhões, da Ford América do Sul.
Para os apaixonados pela versão
três quartos, o diretor lembra que
o F 4000 voltará a ser oferecido ao
mercado brasileiro já no 2º semestre desse ano, ao lado de outro ícone
consagrado, o F-350.

Ì REPASSE DE CUSTOS
Para a MAN Latin America, a
perda de 5 pontos percentuais nesse mercado (de 38% para 33%), em
2013, pode ser creditada à decisão
da empresa de repassar parte do aumento de custos incidentes no produto, acumulados desde a passagem
do Euro III para o Euro V. “Não tinha
mais como segurar”, admite José
Ricardo Alouche, Diretor de Vendas
e Marketing da empresa. “O resultado foi a perda de share, já que os
compradores de veículos leves são
muito sensíveis a qualquer repasse
de preços”, comenta o diretor, sem
mostrar arrependimento pelos 2%
de aumento na tabela dos veículos,
aplicados em janeiro.
Em um mercado que recuou 4%
em 2013, a Iveco comemorou o licenciamento de 2.605 unidades do Daily
no período; uma evolução de nada
menos que 23% sobre as 2.115 unidade emplacadas no ano retrasado. Sem
contar o aumento da participação nesse mercado de 6% para 8%. “As vendas do Vertis HD Euro V de 9t, lançado
em 2013, vem crescendo bastante. Da
mesma forma que o Daily 70 HD vem
conquistando os grandes frotistas,
para aplicação em operações interurbanas”, observa Alcides Cavalcanti, diretor comercial da Iveco, que aposta no
aumento dos volumes em 2014.

Cargo 816:
modelo
compensou
a falta do F-4000
e conquistou
um novo troféu
para a Ford
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CAMINHÕES MÉDIOS

Crise de identidade
Acossado pelos furgões de carga e os caminhões leves equipados
com 3º eixo, o segmento de 10 a 15t de PBT diminui a cada ano e
sua participação cai para menos de 6% do mercado nacional
por José Augusto Ferraz

O

segmento de caminhões médios no Brasil passa por uma
verdadeira crise de identidade. Acossado de um lado pelos grandes furgões de carga, junto com as
versões chassi cabine equipadas com
carroçarias cada vez maiores e, de
outro, os caminhões leves dotados de
3º eixo, os médios puros de 10 a 15t
vem perdendo espaço a cada dia. Se,
no passado, chegaram a representar
16% do mercado de caminhões, hoje,
sua participação não passa de 6%.
“É um segmento que, de fato,
tende a diminuir cada vez mais”,

vaticina Gilson Mansur, Diretor de
Vendas e Marketing – Caminhões,
da Mercedes-Benz. Em reforço ao comentário, ele cita o caso do Accelo
1016. “Com 3º eixo montado por implementadores do mercado,o veiculo
alcança 13t de PBT (Peso Bruto Total)
ou 9.000 kg de carga útil, mesma
capacidade de um médio, mas com
custo bem inferior”, observa.
Ì QUEDA E VITÓRIA
Isso explica a queda de 18%
nos volumes do segmento, registrada em 2013, como resultado do
licenciamento de 8.992 unidades,
contra 11.031 do ano retrasado. O recuo, contudo,
não impediu que
a MAN, representada pela marca
Volkswagen, continuasse dominando esse mercado e
garantisse o título
de “Caminhão Mé-

dio do Ano” ao modelo VW 13.190.
A empresa licenciou um total de
3.778 unidades no período; quebra
de 30% frente às 5.461 veículos de
2012. “O volume foi baixo mas, mesmo assim, mantivemos a liderança
histórica”, comenta José Ricardo
Alouche, diretor de Vendas e Marketing da MAN LatinAmerica.
Melhor sorte teve a Ford Caminhões- 2ª colocada no ranking que registrou no biênio 2012/2013
um recuo próximo de 6% nos volumes(2.489 x 2.646 unidades). De
quebra, a marca do emblema oval
conseguiu levar o Cargo 1319 ao 3º
lugar no pódio dos caminhões mais
licenciados entre os médios, com
1.499 unidades.
Logo atrás aparece a Mercedes-Benz, com 25,4% de share, resultado do registro de 2.292 caminhões
no Renavam. O destaque da marca é
o Atron 1319, que ocupou o 2º lugar
entre os veículos mais cobiçados pelos transportadores brasileiros, dentro da categoria.

VW 13.190: eleito o Caminhão
Médio do Ano, apesar do recuo
nas vendas do segmento
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Há 60 anos, colocando
mais verde e amarelo
na nossa história.

Há muito tempo, a MANN-FILTER chegava ao Brasil trazendo na bagagem conhecimento e inovação em
tecnologia de sistemas de ﬁltragem. E essa identiﬁcação pelo novo e pelo fazer diferente continua até hoje.
Os ﬁltros de combustível MANN-FILTER possuem uma camada sintética de ﬁbras que tem a propriedade
de separar a água existente no diesel protegendo os bicos injetores contra a corrosão e outros danos.
MANN-FILTER. Original como você.
Frota&Cia
www.mann-filter.com.br
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CAMINHÕES SEMIPESADOS

A guerra continua
A disputadíssima categoria de semipesados colocou no topo do pódio o
consagrado VW Constellation 24.280, que emplacou o dobro de unidades em
relação ao Cargo 2426, segundo caminhão mais licenciado no segmento
por Sonia Crespo

M

esmo com a economia
andando de lado e o comércio retraído, fatores
que impactaram negativamente as
demandas de caminhões leves e
médios, de aplicações mais urbanas,
o segmento de veículos semipesados, de uso mais estradeiro, apresentou excelente
performance em 2013. Os
licenciamentos no período alcançaram a marca de
52.025 veículos,9,6% a mais
que as 47.472 unidades do ano
anterior. Ainda que a participação da
categoria no mercado de caminhões
tenha encolhido um ponto percentual, de 34,5% para 33,4% no biênio.
Tudo por culpa do brutal avanço
dos caminhões pesados no ranking
das categorias de peso, na esteira do
boom do agronegócio.
Na disputa por esse concorrido
mercado, a MAN LatinAmerica garantiu, pelo nono ano seguido, seu
lugar no topo do pódio. No comparativo dos dois períodos, a empresa
acusou uma evolução de 13,6% no
volume de emplacamentos, que saltou de 17.133 para 19.473 caminhões
semipesados. O Volkswagen Constellation 24.280 emplacou o dobro
de unidades em relação ao segundo
colocado, o Cargo 2426. E, com isso,
se consagrou como o “Caminhão do
Ano”, junto ao Prêmio Lótus 2014,
por ter sido o mais vendido do país
não apenas nesse como, também,
em relação a todas as demais categorias de peso.
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Ì REFERÊNCIA DE MERCADO
“A salvação do ano foi o Constellation”, admite sem pudor o
diretor de Vendas e Marketing da
MAN, Ricardo Alouche. “O modelo
24.280 é referência de mercado,
para nós, para os nossos concessionários e para os clientes”,

diz,alertando que a concorrência está atacando o “campeão”
com preços menores. “A diferença
de preços aumenta, mas conseguimos sustentar pela presença e
consagração do produto”, comenta.
Alouche, acrescentando que irá oferecer a versão cabine leito teto baixo, com custo pela metade da versão
teto alto. “Uma novidade que deverá
mexer favoravelmente no nosso percentual de participação”, destaca.
Sem arredar pé da segunda colocação nesse mercado, a também
alemã Mercedes-Benz somou 11.880
caminhões licenciados no ano. Entre
os quais o Atego 2426, terceiro modelo
mais emplacado entre os caminhões
semipesados. E ganhou 5,6% a mais
em volume que as 11.242 unidades
licenciadas em 2012. Sua participação
no segmento, no entanto, sofreu uma
pequena variação negativa de 232,6%
para 22,8%.O fato não incomoda Gilson Mansur, diretor de Vendas e Marketing da empresa, que aposta na

VW Constellation 24.280 virou
referência de mercado,
garante Ricardo Alouche

recuperação do share acontecer já a
partir do meio do ano, quando chega
ao mercado uma nova versão do Atego 2430: “A versão 6X2, que será Top
de mercado e começará a ser comercializada em junho, oferecerá mais
que a de nosso principal concorrente. Virá com câmbio automatizado e
todo um pacote de recursos importantes, como ar condicionado”, diz,
ressaltando que o caminhão chegará
com preço bastante competitivo.
Do lado da Volvo, o sucesso da
linha VM proporcionou um salto de
13% no volume total de emplacamentos de 2013, de 5.086 para 5.753
veículos, e uma ligeira variação positiva no share, de 10,7% para 11%. Segundo o Diretor Bernardo Fedalto, o
acréscimo de novos clientes da mar-

ca se concentrou neste segmento.
“Consideramos que foi um sucesso”, avalia o executivo, prevendo a
manutenção do crescimento para
este ano: “Queremos permanecer
dentro desse processo de evolução
consistente e dar ‘um passinho’ a
cada ano”, explica, salientando que
uma das preocupações da marca é
com o pós-atendimento: “Em 2014
estamos ampliando o número de
boxes de serviço na nossa rede e,
a partir de 2015, teremos mais de
dois mil mecânicos – o dobro de
profissionais nas revendas que tínhamos em 2012”, anuncia Fedalto, confiante no lançamento da
versão VM equipada com câmbio I-Shift ainda este mês, e que começará
a ser comercializada em julho.
Ì GUERRA DE PREÇOS
A Iveco foi a montadora que
mais se ressentiu da forte concorrência dentro do segmento em 2013,
perdendo 14,5% de share e encolhendo 6,3% nos volumes emplacados, de
3.292 para 3.082 caminhões. “A concorrência vem, de fato, praticando
uma verdadeira guerra de preços.
Mas este segmento também viveu
um ano repleto de licitações lançadas pelo MDA (Ministério do Desenvolvimento) e do Exército. A Iveco
participou de uma delas e entregou
450 caminhões. Como os editais são
muito rápidos, os concorrentes se
beneficiaram com o preparo antecipado que não tivemos. Estimo que
20% dos resultados desta categoria
tenham sido gerados por leilões”, diz
o diretor Comercial da Iveco, Alcides Cavalcanti. Ele lembra que, este
ano,não ocorrerá um novo boom de
licitações, como aconteceu em 2013:
“Portanto, a tendência é de ligeira
queda nas vendas da categoria. Mas
nossa meta é crescer na participação
e chegar aos 7% de share”, aposta.
Para a Scania, os semipesados
são uma estratégia de longo prazo,
diz o presidente da montadora, Ro-

Alcides
Cavalcanti:
meta de
alcançar
7% de share
nos pesados

berto Leoncini. “Há três ou quatro
anos anunciávamos que entraríamos neste segmento lançando mão
de produtos de nosso portfólio, considerando a modularidade da Scania. Emplacamos 1.713 caminhões
em 2013 (50,7% a mais que as 1.136
unidades de 2012) e acho que temos
espaço para dobrar esse volume.
Embora o resultado tenha sido ótimo, não vendemos mais por falta de
uma maior dedicação da rede, que
esteve mais focado no atendimento aos pesados”, explica o executivo. Em adição, ele admite que esse
é um mercado novo para a marca e
que a fase, ainda, é de prospecção.
Também observa que o vendedor
de semipesados tem de ser dedica-

do ao produto. “A indústria
se voltou para o 8X2, isso
quer dizer que ainda temos
bastante espaço comercial
para nossa linha de semipesados”, ressalta o presidente, que projeta um salto
da marca no segmento, ainda em 2014: “Em termos de
volumes pretendemos vender o dobro em relação a
ano passado e chegar a 3,4
mil unidades”.
Ainda com participação
inexpressiva nesta categoria, tanto a International
quanto a Agrale ficaram
com a penúltima e a última
posições do ranking, respectivamente emplacando respectivamente 144
e 43 veículos em 2013.

Alegria, alegria
O segundo lugar no ranking dos
caminhões mais vendidos no ano
passadono segmento semipesado,
conquistado pelo Cargo 2429 (foto),
foi motivo de destaque e alegria, junto
à Ford Caminhões. “O modelo vem
surpreendendo pela soma de fatores
positivos”, comemora Gui Rodrigues,
diretor de Operações de Caminhões
da Ford América do Sul. “É um veículo
que oferece robustez, conforto da
cabine e muitos outros atributos que o
mercado reconhece”, completa.
Tais virtudes, no entanto, não
impediram que a marca registrasse uma perda de participação
nesse mercado da ordem de 1 ponto
percentual (de 20,06% para 19,10%),
nos últimos dois anos. Apesar das
9.937 unidades licenciadas em 2013,
contra 9.521 do ano anterior, o que
traduz uma evolução de 4,37%.
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CAMINHÕES PESADOS

Boa safra de negócios
Com o aumento das demandas do
agronegócio, os emplacamentos
de caminhões pesados sobem
às alturas, beneﬁciando, em
especial, os fabricantes com
forte tradição no segmento

R 440 A 6X4, da Scania: 5,3 mil
unidades emplacadas em 2013, cerca
de 10% do volume total de caminhões
pesados licenciados no ano

E

m 2013, os caminhões pesados viveram seu momento de
maior apogeu dos últimos 20
anos, ao alcançarem um participação
de nada menos que 35,8% do mercado
brasileiro de veículos comerciais. A categoria somou exatas 55.847 unidades
emplacadas no período,volume 36,7%
superior aos 40.841 veículos licenciados no país, ao longo do ano passado.
Antes disso, somente em 1994 os caminhões pesados tiveram melhor performance, quando a participação alcançou 36% do mercado, para um volume
de 18.180 unidades comercializadas.
O setor econômico do agronegócio foi, sem dúvida, a mola propulsora
da atual performance, que repercutiu
positivamente nos emplacamentos
de todas as montadoras presentes no
país, em especial naquelas com forte
tradição no segmento.
A maior beneficiária foi a Scania,
que deu um salto de 80,8% no volume
de emplacamentos no ano, com um total de 17.982 caminhões, e ultrapassou
em mais de 3 mil veículos sua princi-
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pal rival - a Volvo – até então invicta na
liderança. O desempenho resultou no
espetacular crescimento de 14 pontos
percentuais no share deste segmento,
considerado o mais importante em
termos de rentabilidade. Em reconhecimento, o Prêmio Lótus 2014 conferiu
à montadora sueca a nominação de
“Marca do Ano em Caminhões Pesados” e ainda de “Empresa do Ano”(ver
matéria na pag. 46).
Principal representante da marca, o
modelo R 440 A 6X4 emplacou 5.335 unidades no ano, que representaram 10%
do volume total de caminhões pesados
licenciados no mercado. A proeza conferiu à empresa e ao modelo um outro
título: o de “Caminhão Pesado do Ano”. A
versão R 440 A 6X2 também se saiu muito bem, ocupando a terceira colocação
no ranking de modelos mais vendidos,
com 4.870 unidades emplacadas.
“No começo do ano passado, a projeção de vendas de pesados para 2013
era 20% menor da que alcançamos”,
relembra Roberto Leoncini, presidente
da Scania do Brasil. “A atividade que

mais demandou Scania no período foi a
soja”, aponta. Para o executivo, as vendas deverão prosseguir em 2013, porém
mais contidas “O mercado deverá repetir 2013, ou será 5% menor”, prevê..
Mesmo destituída do topo do pódio, a Volvo encerrou 2013 na segunda
posição do ranking, com crescimento
de 38,79% no total de emplacamentos
de caminhões pesados, que saltou das
10.791 unidades de 2012 para 14.977
veículos no ano passado. E permitiu à
marca a expansão de seis pontos percentuais no share da categoria, que
agora crava 28,79% pontos de participação. Se, por um lado, foi suplantada
em volumes pela concorrente escandinava, por outro, sagrou-se vitoriosa
por abrir uma larga margem de mais
de 3 mil unidades licenciadas frente
à terceira colocada, a Mercedes-Benz,
que no ano passado preservava uma
diferença de apenas 1 mil caminhões.
“Lógico que ninguém fica contente em perder a posição numero um no
mercado. Mas estou satisfeito porque
fizemos aquilo que havíamos planeja-

do, mantendo a margem de rentabilidade. Perdemos a liderança no
ranking, é fato, e essa é a parte ruim
que não gostaríamos de ter vivenciado. Mas se olharmos o conjunto,
crescemos nos volumes totais de
emplacamentos de pesados acima
de 16 toneladas. Foi sem dúvida o
melhor ano da Volvo”, analisa Bernardo Fedalto, diretor da Volvo. O
executivo enfatiza que ainda assim
a liderança da marca neste nicho
de pesados é importante e que pretende recuperá-la, preservando a
estratégia de manutenção do share
no segmento.

Bernardo Fedalto:
Perda da liderança
e avanço nos
volumes

Ì DE OLHOS ABERTOS
Menos agressiva que em 2012,
a Mercedes-Benz chegou na terceira
colocação da categoria, com 11.770
caminhões licenciados no período
em análise. Mesmo assim, o volume é
19,46% superior às 9.853 unidades de

2012, que permitiu abrir o share para
22,62% frente ao percentual de 20,76%
obtido em 2012.
“Foi um período que nos abriu os
olhos para o segmento de extrapesa-

dos. Estamos trabalhando fortemente em novidades no Axor, que
mostraremos em breve. O Actros
está consagrado para nós, ainda
mais com a ajuda do Finame”, relata Gilson Mansur, diretor Comercial da Mercedes-Benz, que acredita
em demandas promissoras para o
setor: “Tenho volumes de vendas
10% maiores projetadas para 2014”,
adianta o dirigente.
Mesmo com o VW Constellation 25.390 ocupando apenas a décima posição do ranking de caminhões mais emplacados em 2013,
a MAN somou esforços de todas
suas versões na categoria e conseguiu licenciar 5.736 caminhões no
período; 14,42% a mais que as 5.013
unidades do ano anterior. A margem de participação da marca neste
importante segmento também subiu,
de 10,53% para 11,06%.
“A liderança de mercado deve
acontecer de três a cinco anos, mas

LIDER NO NOME

LIDER NA QUALIDADE

TANQUES PARA | LEITE | ASFALTO | QUÍMICOS | CORROSIVOS | COMBUSTÍVEIS
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Conheça a linha em Aço Carbono e Inox
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combinada entre as marcas”, projeta
Ricardo Alouche, diretor de vendas da
empresa. “Lembre-se que somos dual
brand, então, usando o Volkswagen de
420 cavalos mais os caminhões MAN,
vamos buscar a liderança”, avisa.
Ì HI-WAY ENGATA
Sem ter nenhum de seus caminhões na lista dos Top Ten mais emplacados, a Iveco conseguiu a quinta
colocação do ranking. De quebra, ampliou sua participação de mercado, de
6,48% para 7,26%, ao licenciar 3.772
caminhões no período, 22,8% a mais
que as 3.076 unidades do ano anterior. “Concentramos muitos esforços
na linha de pesados e extrapesados,
principalmente no lançamento do
Hi Way. Acredito que tenhamos sido
bem sucedidos, mesmo tendo perdido
algumas oportunidades, por falta de
planejamento adequado. “Desta vez
estamos mais preparados e já progra-

Com o extrapesado
Hi-Way, a Iveco programa
um crescimento de 12% nas
vendas de pesados, para 2014

mamos um crescimento de 12% nas
vendas da Iveco para o segmento”, antecipa o executivo.
Nem mesmo o lançamento do
Cargo 2842 e Cargo 2042, no segundo
semestre do ano, que marcou a entrada da Ford Caminhões no segmento
de caminhões extrapesados impediu
que a marca amargasse uma perda
de volume em 2013, nesse disputado

mercado. A Ford licenciou um total
de 894 veículos contra 990 do ano
anterior, queda de 9,70% em um mercado que cresceu 36,74% no período.
“São veículos ainda pouco conhecidos
do grande público, mas que tem um
grande potencial para crescer no segmento”, aposta Gui Rodrigues, diretor
de Operações de Caminhões da Ford
América do Sul.

Impasses na chegada
Enquanto as marcas estabelecidas
vivenciaram um ano de ouro no mercado
de caminhões pesados, os novos entrantes enfrentaram dificuldades, às voltas
com a implantação de fábricas exigidas
pelo Inovar Auto ou, ainda, com o início
dos negócios.
Vivendo um ano de turbulência e
indefinições a Sinotruk conseguiu, em
2013, muito mais que vender caminhões,
levantar inúmeras dúvidas quanto a
sua permanência no país. Encerrou o
ano com recuo de 57,9% no volume de
emplacamentos de caminhões pesados
importados, ou 285 veículos frente aos
677 veículos de 2012. Desse total, apenas
20 unidades foram A7 (Linha Euro 5).
Os Howo Euro 3 compuseram o grande
volume de licenciamentos no período.
Marcel Wolfart, gerente geral da
Sinotruk Brasil, explica que só em
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novembro, quando o caminhão A7
completou seu processo de homologação
no país é que as vendas começaram de
fato. Como o processo de construção da
fábrica no Brasil deu alguns passos no
início de março deste ano, a Sinotruk
projeta volume de vendas superior a 800
caminhões para 2014.
Já a International não conseguiu
manter o share de 1% que conseguiu em
2012 ao emplacar apenas 362 caminhões
em 2013, volume 24,2% inferior aos 478
veículos licenciados no período anterior.
PELAS BORDAS
Com a previsão de iniciar a produção de caminhões já em 2015, quando a
fábrica em Tatuí (SP) deverá estar construída, a Metro-Shacman encerrou 2013
com apenas 34 caminhões importados
emplacados, pouco mais que o dobro das

15 unidades licenciadas em 2012. “Nossos
planos são de importar e vender entre
400 e 500 veículos até dezembro deste
ano, embora tenhamos autorização para
importar até 2.500 caminhões pelo Inovar
Auto. Com a fábrica concluída, os volumes
podem crescer cerca de 500 unidades por
ano. Em 4 anos, portanto, esperamos estar produzindo 2,5 mil caminhões e ter 5%
do mercado de pesados”, anuncia Marcos
Gonzalez, diretor de Desenvolvimento de
Negócios da Metro Shacman.
A DAF encerrou 2013 praticamente
sem alterar seu share de participação,
com 29 caminhões pesados emplacados,
ante as três únicas unidades licenciadas
de 2012. Para os próximos 5 anos a marca quer preservar o objetivo de alcançar
10% de participação nesse mercado.
“Nosso chairman nos EUA já fala até em
20%”, anuncia Jorge Medina,
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Bosch Diesel Center.
Seu especialista em sistemas
eletrônicos diesel.
Faça revisões
Frota&Cia em seu veículo regularmente.
44

ABRIL DE 2014

Oferecemos a melhor solução para reparo dos sistemas
diesel, em especial, os modernos sistemas eletrônicos
Common Rail. Só uma oﬁcina Bosch Diesel Center oferece:
• Equipamentos de última geração
• Garantia dos sistemas eletrônicos diesel
• Proﬁssionais treinados e preparados pela Bosch
• Única rede de reparação de injetores Common Rail

www.boschdieselcenter.com.br
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Águia com

fome de

leão

Ao adotar uma sólida parceria com a rede de concessionárias e uma inédita
estratégia de vendas, a Scania se sobrepõe aos fortes concorrentes do mercado e
fecha 2013 com o maior crescimento de share na categoria de caminhões pesados
por Sonia Crespo e Valeria Bursztein

P

restes a comemorar 57 anos de
atividades no Brasil, em julho, a
Scania do Brasil vive um clima
de festa, ainda que nos padrões escandinavos. Sem muito alarde, a empresa comemora um feito inédito em
toda a história comercial da indústria
de veículos pesados no país. Em 2013,
a marca voou de 20,9% para 34,5% de
participação no disputado mercado
de caminhões pesados. E ultrapassou
com larga vantagem de seis pontos a
até então consagrada concorrente, a
Volvo, que se manteve soberana nesta
categoria por vários anos. O recorde
foi alcançado graças à boa aceitação
dos veículos da gama. Em especial, o
caminhão R 440 A 6X4, veículo que,
sozinho,representou
praticamente
10% das vendas totais de caminhões
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“A Scania sabe qual
é o momento de
compra do cliente.
É isso que permite
chegar na frente do
concorrente”
pesados no mercado brasileiro em
2013, e um terço das vendas realizadas pela marca. Pela conquista, a
Scania – que tem como símbolo da
marca o Grifo, figura mitológica que
mistura a águia e o leão para representar força, inteligência e vigilância
– foi contemplada com o título de
“Empresa do Ano”, na categoria es-

pecial, concedido pelo Prêmio Lótus
2014. Para o presidente da Scania do
Brasil, Roberto Leoncini, vivemos em
um novo mercado, com clientes profissionalizados. Está cada vez mais
claro para o executivo e para seu staf
de profissionais que o comprador de
caminhão amadureceu muito nos últimos tempos. “Há algumas décadas
este mercado era formado por empresários ex-motoristas, que agora
estão sendo substituídos pela segunda e pela terceira geração, formada
de profissionais com características
totalmente diferentes, em todas as
categorias de transporte”, detecta.
Ì FORMIGUINHAS
Leoncini faz questão de salientar
que o trabalho de sua equipe é de formiguinha: “Há dez anos nós falamos

sobre a tendência de segmentação de
mercado na categoria de caminhões
pesados. Temos uma preocupação –
um mantra – aqui dentro em entender
cada segmento onde atuamos. Temos
de saber tudo sobre soja, sobre carga frigorificada, tudo sobre combustível, cargas perigosas. Agora estamos adotando
a mesma estratégia de aproximação no
segmento de semipesados. Este jeito de
pensar da Scania, que coincidentemente é a mesma forma de pensar do nosso
concessionário, fez com que viéssemos
transformando, com o passar dos anos,
o perfil da equipe de vendas. Hoje já temos bastante gente na nossa rede de
revendas que é especialista em alguns
nichos”, aponta o dirigente.
A teoria bem sucedida do novo
perfil de vendas da Scania é, na prática, a perfeita simbiose entre a montadora e a rede de revendas da marca. Quando se tem especialistas em
nichos específicos de transporte se
desenvolve uma estratégia de regionalização, porque o Brasil tem um
comportamento de mercado totalmente diversificado, de região para região, explica o executivo.
“Hoje sou tranquilo em
afirmar que a Scania
sabe qual é o momento
de compra da maioria
dos segmentos, em praticamente todas as regiões no país. Isso nos permite chegar
na frente do concorrente”, afirma.
Ì CAMINHO SEM VOLTA
Além da venda dedicada, Leoncini destaca a necessidade atual em
ampliar a oferta de pacotes com soluções de manutenção cada vez mais
segmentadas. Em 2013, a venda de
contratos de prestação de serviços da
Scania aumentou 65% em relação a
2012. “É uma tendência, um caminho
sem volta, porque todas as ferramentas que você dispuser para minimizar o tempo gasto pelo cliente nas
operações serão muito bem aceitas
por ele”, garante, apontando a linha

Conquista
histórica
O volume de vendas de caminhões pesados Scania vem crescendo de dez anos para cá, segundo a
área de Inteligência da montadora.
Em 2004 a marca fechou com 5.963
unidades comercializadas, volume
que saltaria para 8.094 em 2009
e para15.292 em 2010, antes do
advento do Euro 5. Mas a história
da marca no país não deixa dúvidas
de que esse caminho de recordes
vem sendo construído desde sua
chegada ao Brasil, em 1957, quando
os caminhões Scania desembarcaram no porto de Santos, desmontados, vindos da Suécia. O primeiro
Scania de fabricação nacional, o L
75, foi produzido em 1958, com 35%
de componentes locais. A fábrica
de São Bernardo do Campo (SP), a
primeira da Scania fora da Suécia,
foi inaugurada em 1962.

Streamline, que foi lançada em 2013,
como a solução perfeita para esses
resultados. “Parece um grande avanço, mas de 1 a 10, eu classificaria os
pacotes de manutenção oferecidos
por todas as montadoras brasileiras
– incluindo a própria Scania – com
nota 2. Certamente nós e a concorrência introduziremos, em breve, soluções muito mais dinâmicas para
os clientes, como gestão de semirreboques, por exemplo. É a maneira de
explorar ao máximo as possibilidades da parceria com o concessionário, que tem como core business este
atendimento ao cliente”, observa.
É certo que algumas circunstâncias ajudaram a montadora a chegar

ao estágio de relacionamento atual
com o cliente: “A experiência na
mineração, por exemplo, nos deu o
drive de soluções em serviços para
esse setor. A partir daí conseguimos
traduzir isso para outros segmentos.
Também nos ampliou a capacidade
de atender com serviços remotos,
dentro da empresa do cliente”, comenta. “A prestação de serviços de
manutenção e pós-vendas, em vários concorrentes,ainda apresenta
um perfil reativo. Para nós, esses
serviços são sinônimo de oportunidade”, completa.
Ì A HORA H
A compra de caminhão segue
uma sazonalidade, e há o momento
certo para entrar no circuito, ensina
o especialista em vendas, destacando que, para isso, é preciso um produto de qualidade comprovada: “Temos o R 440, que entrega o melhor
desempenho em consumo do mercado. É isso que nós empacotamos
e entregamos para nosso cliente. É
desse jeito que chegamos até aqui”.
Leoncini faz questão de salientar que o
dealer não é seu cliente. “A minha especialidade não é vender para
o concessionário. Minha expertise
é entender os clientes da marca e
apresentar uma solução adequada
para eles através do meu concessionário. É um modelo de negócio totalmente distinto da concorrência”,
adverte. “Eu não faturo o caminhão
para o concessionário, para seu estoque, nunca faturei e nem vou faturar. Porque essa medida gera uma
necessidade de desova por parte
da revenda, que geralmente acaba
acontecendo para um cliente que
ou não é o adequado ou não está
precisando do veículo naquele momento. Esse procedimento afasta o
cliente, ao invés de fidelizá-lo”, finaliza o presidente.
Frota&Cia
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CONFIRA AS MARCAS E MODELOS DE

CAMINHÕES, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS QUE
LIDERARAM OS LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS
NO MERCADO INTERNO NOS SEGMENTOS:
COMERCIAIS DE CARGA
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RANKING FROTA&CIA 2012/2013
MERCADO DE VEÍCULOS COMERCIAIS
UTILITÁRIOS DE CARGA
RANKING POR TIPO DE VEÍCULO
ORDEM MARCA
1
2
3

Furgão Leve
Furgão
Camioneta de Carga
Total

VEÍCULOS LICENCIADOS
2.012 2.013 VARIAÇÃO
29.558
7.237
28.870
65.665

30.987
21.058
15.635
67.680

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
2.012 2.013 VARIAÇÃO

4,83% 45,01% 45,78%
190,98%
11,02% 31,11%
-45,84%
43,97% 23,10%
3,07% 100,00% 100,00%

1,71%
182,31%
-47,46%
0,00%

FURGÕES DE CARGA - EQUIPADOS COM CARROCERIA DE
FÁBRICA E CAPAC. DE CARGA ENTRE 1.000 E 4.000 KG)
RANKING POR MARCA E MODELO
LICENCIAMENTOS 2013
ORDEM

MODELO

VOLUME

PART.MERCADO

Fiat

Ducato Furgão

6.738

2

Renault

Master Furgão

4.149

21,85%

Fonte: Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

3

Iveco

Daily Furgão

3.886

20,46%

FURGÕES LEVES - EQUIPADOS COM CARROCERIA
DE FÁBRICA E CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 1.000 KG
RANKING POR FABRICANTE

4

Mercedes-Benz

Sprinter Furgão

3.402

7,03%

5

Peugeot

Boxer Furgão

1.177

6,20%

6

Citroen

Jumper Furgão

980

5,16%

VEÍCULOS LICENCIADOS
2.012 2.013 VARIAÇÃO

7

Ford

Transit Furgão

726

3,82%

ORDEM MARCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fiat
Renault
Volkswagen
Hafei
Shineray
Chana
Peugeot
Outros
Jinbei
Total

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
2.012 2.013 VARIAÇÃO

18.099 18.421
1,78% 61,23% 59,45%
-2,91%
5.273 5.160
-2,14% 17,84% 16,65%
-6,66%
2.919 2.549
-12,68%
9,88% 8,23%
-16,70%
1 1.897 189600,00%
0,00% 6,12% 180851,77%
- 1.188
0,00% 3,83%
2.120 1.142
-46,13%
7,17% 3,69%
-48,62%
788
603
-23,48%
2,67% 1,95%
-27,01%
2
21
0,01% 0,07%
356
6
-98,31%
1,20% 0,02%
-98,39%
29.558 30.987
4,83% 100,00% 100,00%
0,00%

Fonte: Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

FURGÕES LEVES
RANKING 10+ POR MARCA E MODELO
ORDEM

MARCA

MODELO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fiat
Fiat
Renault
Volkswagen
Hafei
Peugeot
Shineray
Chana
Shineray
Hafei

Fiorino Furgão
Doblò
Kangoo Express
Kombi Furgao
Hafei Towner Pickup Ud
Partner
Jinbei Shineray Trucks
Chana SC1026w
Jinbei Shineray Dtruck
Hafei Minivan 7p L

LICENCIAMENTOS 2013
VOLUME
PART.MERCADO
12.441
5.986
5.160
2.545
1.291
603
494
482
396
305

40,15%
19,32%
16,65%
8,21%
4,17%
1,95%
1,59%
1,56%
1,28%
0,98%

1

MARCA

Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

CAMIONETAS DE CARGA - CHASSI CABINE, COM
CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 3,5T
RANKING POR FABRICANTE
VEÍCULOS LICENCIADOS
ORDEM MARCA

2.012 2.013

VARIAÇÃO

1
2
3
4
5
6
7

FIAT
Renault
Iveco
Mercedes-Benz
Peugeot
Citroen
Ford
Total

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
2.012 2.013 VARIAÇÃO

4.003 6.738 68,32% 55,47% 32,00%
151 4.149 2647,68%
2,09% 19,70%
147 3.886 2543,54%
2,04% 18,45%
856 3.402 297,43%
11,86% 16,16%
900 1.177
30,78%
12,47% 5,59%
221
980 343,44%
3,06% 4,65%
938
726 -22,60%
13,00% 3,45%
7.216 21.058 191,82% 100,00% 100,00%

Fonte: Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank
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2.012

2.013 VARIAÇÃO

Hyundai

8.063 7.166

-11,12%

27,93% 45,83%

2

Kia

5.868

3.637

-38,02%

20,33%

23,26%

14,45%

3

Renault

4.400

1.810

-58,86%

15,24%

11,58%

-24,04%

4

Mercedes-Benz

5

Ford

6

Jac Motors

7

Foton Aumark

8

Hafei

4.198

9

Iveco

4.362

- -100,00%

0,00%

0,00%

10

Outros

5

- -100,00%

0,02%

0,00% -100,00%

Total

64,11%

838

2.307

175,30%

2,90%

14,76%

408,34%

1.136

451

-60,30%

3,93%

2,88%

-26,69%

-

216

0,00%

0,00%

1,38%

0,00%

-

48

0,00%

0,00%

0,31%

0,00%

- -100,00%

14,54%

28.870 15.635

0,00% -100,00%

-45,84% 100,00% 100,00%

0,00%
0,00%

CAMIONETAS DE CARGA
RANKING POR MARCA E MODELO
LICENCIAMENTOS 2013

FURGÕES DE CARGA - EQUIPADOS COM CARROCERIA DE
FÁBRICA E CAPAC. DE CARGA ENTRE 1.000 E 4.000 KG)
RANKING POR FABRICANTE
ORDEM MARCA

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

1

Fonte: Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

VEÍCULOS LICENCIADOS
2.012 2.013 VARIAÇÃO

35,48%

RANKING FROTA&CIA 2012/2013 – abril 2014

-42,32%
841,56%
805,87%
36,19%
-55,19%
51,95%
-73,48%
0,00%

ORDEM

MARCA

MODELO

VOLUME

PART.MERCADO

1

Hyundai

Hyundai HR

7.166

47,64%

2

Kia Motors

K 2500

3.636

24,17%

3

Mercedes-Benz

Sprinter CC

2.307

12,03%

4

Renault

Master CC

1.810

11,40%

5

Ford

Ford Transit 350l CC

451

3,00%

6

Jac

JAC T140

216

1,44%

7

Foton

Foton Aumark 1039

47

0,31%

8

Foton

Foton Aumark 328isf105

1

0,01%

9

Kia Motors

K 2700

Total

1

0,01%

15.635

100,00%

RANKING FROTA&CIA 2012/2013
MERCADO DE VEÍCULOS COMERCIAIS
MERCADO BRASILEIRO DE CAMINHÕES
(ACIMA DE 3,5T DE PBT)
RANKING POR CATEGORIA DE PESO
CATEGORIA

VEÍCULOS LICENCIADOS
2.012 2.013 VARIAÇÃO

Pesados

40.841 55.847

36,74%

Semipesados

47.472 52.025

9,59%

Leves
Médios
Semileves
Não Identificada
Total

33.621 32.246
11.031

8.992

4.574
44

-4,09%

CAMINHÕES SEMILEVES
(PBT SUPERIOR A 3,5T E INFERIOR A 6T)
RANKING 10 + POR MARCA E MODELO
ORDEM

MARCA

29,68% 35,87%

20,84%

1

Mercedes-Benz Sprinter 415

1.812

27,56%

-3,16%

2

Mercedes-Benz

Sprinter 515

1.532

23,30%

-15,24%

3

Volkswagen

Delivery 5.150

1.079

16,41%

-27,97%

4

Iveco

Daily 55c17

925

14,07%

34,50%
24,44%

33,42%
20,71%

MODELO

-18,48%

8,02%

5,78%

6.576

43,77%

3,32%

4,22%

27,05%

5

Iveco

Daily 45s17

740

11,26%

5

-88,64%

0,03%

0,00%

-89,96%

6

Effa Motors

JBC Sy1040

195

2,97%

13,16% 100,00% 100,00%

0,00%

7

Effa Motors

JMC N601

174

2,62%

8

Iveco

Daily 55c16

32

0,49%

9

Iveco

Daily 45s14

29

0,44%

10

Iveco

Daily 55S17

16

23,30%

137.583 155.691

Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

MERCADO BRASILEIRO DE CAMINHÕES
RANKING POR FABRICANTE
ORDEM FABRICANTE

LICENCIAMENTOS 2013
VOLUME
PART.MERCADO

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
2.012 2.013 VARIAÇÃO

VEÍCULOS LICENCIADOS
2.012 2.013 VARIAÇÃO

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
2.012 2.013 VARIAÇÃO

CAMINHÕES LEVES
(PBT SUPERIOR A 6T E INFERIOR A 10T)
RANKING POR FABRICANTE

1

Man Latin America(*) 41.423 40.834

-1,42%

30,11% 26,23%

2

Mercedes-Benz

34.433 40.255

16,91%

25,03%

25,86%

3

Volvo

15.877 20.731

30,57%

11,54%

13,32%

0,00%

4

Ford Caminhões

21.746 20.410

-6,14%

15,81%

13,11%

-17,06%

5

Scania

11.078 19.695

77,78%

8,05%

12,65%

57,11%

6

Iveco

10.368 11.540

11,30%

7,54%

7,41%

-1,64%

1

Mercedes-Benz

10.227 10.951

7,08%

7

Effa Motors

-

602

0,00%

0,00%

0,39%

0,00%

2

MAN Latin America

12.838 10.767

8

International

521

506

-2,88%

0,38%

0,33%

-14,17%

3

Ford

7.305

7.080

9

Agrale

532

446

-16,17%

0,39%

0,29%

-25,92%

4

Iveco

2.115

10

Hyundai

133

299

124,81%

0,10%

0,19%

98,66%

5

Agrale

11

Sinotruk

677

285

-57,90%

0,49%

0,18%

-62,80%

6

Hyundai

12

Shacman

15

34

126,67%

0,01%

0,02%

100,30%

7

13

DAF

3

29

866,67%

0,00%

0,02%

754,24%

8

14

Não identificado

44

14

-68,18%

0,03%

0,01%

-71,88%

9

Outras marcas

15

Foton Aumark

2

11

450,00%

0,00%

0,01%

386,03%

16

JBC

254

- -100,00%

0,18%

0,00% -100,00%

17

JMC

477

- -100,00%

0,35%

0,00% -100,00%

Total

137.583 155.691

13,16% 100,00% 100,00%

-12,89%

Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

3,31%

0,00%

Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

CAMINHÕES SEMILEVES
(PBT SUPERIOR A 3,5T E INFERIOR A 6T)
RANKING POR FABRICANTE
ORDEM MARCA
1

Mercedes-Benz

2

Iveco

3

MAN Latin America

4

Effa Motors

5

Ford Caminhões

6

Renault
Total

VEÍCULOS LICENCIADOS
2.012 2.013 VARIAÇÃO
694 3.362 384,44%

VEÍCULOS LICENCIADOS
ORDEM MARCA

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

2.012 2.013 VARIAÇÃO

2.012

2.013 VARIAÇÃO

30,42% 33,96%

11,65%

-16,13%

38,18%

33,39%

-12,56%

-3,08%

21,73%

21,96%

1,05%

2.605

23,17%

6,29%

8,08%

28,42%

274

319

16,42%

0,81%

0,99%

21,39%

133

299

0,00%

0,40%

0,93%

134,40%

Effa Motors

-

214

0,00%

0,00%

0,66%

0,00%

Foton

2

11

450,00%

0,01%

0,03%

473,45%

- -100,00%

2,16%

0,00% -100,00%

Total

727

33.621 32.246

-4,09% 100,00% 100,00%

0,00%

Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

CAMINHÕES LEVES
RANKING 10 + POR MARCA E MODELO
LICENCIAMENTOS 2013
VOLUME
PART.MERCADO

ORDEM

MARCA

MODELO
Cargo 816

7.010

21,74%

1

Ford

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
2.012 2.013 VARIAÇÃO

2

Volkswagen

Delivery 8.160

6.959

21,58%

3

Mercedes-Benz

Accelo 815

6.124

18,99%

0,50%

2,16% 328,09%

4

Mercedes-Benz

Accelo 1016

4.718

14,63%

1.618

1.748

8,03%

1,18%

1,12%

-4,53%

5

Volkswagen

Delivery 9.160

3.731

11,57%

978

1.082

10,63%

0,71%

0,69%

-2,23%

6

Iveco

Daily 70C17

1.648

5,11%

-

369

0,00%

0,00%

0,24%

0,00%

7

Iveco

Vertis 90V18

883

2,74%

1.284

10

0,00%

0,93%

0,01%

0,00%

8

Hyundai

HD 78

299

0,93%

-

5

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

9

Effa Motors

JMC N900

214

0,66%

43,77% 100,00% 100,00%

0,00%

10

Agrale

10000

160

0,50%

4.574 6.576

Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank
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RANKING FROTA&CIA 2012/2013
MERCADO DE VEÍCULOS COMERCIAIS
CAMINHÕES MÉDIOS
(PBT SUPERIOR A 10T E INFERIOR A 15T)
RANKING POR FABRICANTE
VEÍCULOS LICENCIADOS

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

ORDEM MARCA

2.012 2.013 VARIAÇÃO

1

MAN Latin America

5.461 3.778

2

Ford Caminhões

2.646

2.489

-5,93%

23,99%

27,68%

15,40%

3

Mercedes-Benz

2.417

2.292

-5,17%

21,91%

25,49%

16,33%

4

Iveco

267

348

30,34%

2,42%

3,87%

59,89%

5

Agrale

240

84

-65,00%

2,18%

0,93%

-57,06%

6

Renault

-

1

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

-18,48% 100,00% 100,00%

0,00%

Total

11.031 8.992

-30,82%

2.012

CAMINHÕES SEMIPESADOS (PBT IGUAL OU
SUPERIOR A 15T E CMT IGUAL OU INFERIOR A 45T
(RÍGIDO)/PBTC INFERIOR A 40T (TRACTOR)
RANKING 10 + POR MARCA E MODELO
LICENCIAMENTOS 2013

2.013 VARIAÇÃO

49,51% 42,02%

ORDEM

MARCA

MODELO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Volkswagen
Ford
Mercedes-Benz
Volvo
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Ford
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen

Constellation 24.280 6X2
Cargo 2429
Atego 2426
VM 270 6X2R
Atron 2324
Atego 1719
Cargo 2629 6X4
Delivery 10.160
Constellation 26.280 6X4
Constellation 15.190

VOLUME

PART.MERCADO

9.330
4.265
3.657
3.144
2.789
2.717
1.995
1.929
1.801
1.676

17,93%
8,20%
7,03%
6,04%
5,36%
5,22%
3,83%
3,71%
3,46%
3,22%

-15,13%

Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

CAMINHÕES MÉDIOS
RANKING 10 + POR MARCA E MODELO
LICENCIAMENTOS 2013
ORDEM

MARCA

MODELO

1

Volkswagen

Constellation 13.190

VOLUME

PART.MERCADO

2.437

27,10%

CAMINHÕES PESADOS (PBT IGUAL OU
SUPERIOR A 15T E CMT IGUAL OU INFERIOR A 45T
(RÍGIDO)/PBTC INFERIOR A 40T (TRACTOR)
RANKING POR FABRICANTE
VEÍCULOS LICENCIADOS

2

Mercedes-Benz

Atron 1319

1.839

20,45%

ORDEM MARCA

3

Ford

Cargo 1319

1.499

16,67%

4

Volkswagen

Worker 13.190

1.035

11,51%

5

Ford

Cargo 1519

946

10,52%

6

Mercedes-Benz

Atego 1419

359

3,99%

7

Iveco

Vertis 130V19

339

3,77%

8

Volkswagen

Worker 15.180

251

2,79%

9

Agrale

14000

78

0,87%

10

Mercedes-Benz

L 1318

48

0,53%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

VEÍCULOS LICENCIADOS
2.012 2.013 VARIAÇÃO

1

MAN Latin America 17.133 19.473

2

Mercedes-Benz

3

Ford Caminhões

9.521

4

Volvo

5

Iveco

6

International

7

Scania

8

Agrale

19

Total

2.012

2.013 VARIAÇÃO

80,87% 20,94% 34,56% 65,04%
38,79%
22,73% 28,79%
26,65%
19,46%
20,76% 22,62%
9,00%
14,42%
10,56% 11,03%
4,41%
22,82%
6,48% 7,26%
12,07%
-9,70%
2,09% 1,72% -17,60%
-57,90%
1,43% 0,55% -61,59%
-24,27%
1,01% 0,70% -30,90%
126,67%
0,03% 0,07% 106,83%
866,67%
0,01% 0,06% 782,07%
0,00%
0,01% 0,00% -100,00%
36,74% 100,00% 100,00%
0,00%

CAMINHÕES PESADOS
RANKING 10 + POR MARCA E MODELO
LICENCIAMENTOS 2013

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
2.013 VARIAÇÃO

ORDEM

MARCA

MODELO

VOLUME

PART.MERCADO

1

Scania

R 440 A6x4

5.335

9,55%

2

Volvo

3

Scania

FH 460 6x2t

4.918

8,81%

R 440 A6x2

4.870

4

8,72%

Volvo

FH 540 6x4t

3.828

6,85%

5

Mercedes-Benz

Atron 2729 6x4

2.231

3,99%

Volvo

FH 460 6x4t

2.112

3,78%
3,67%

3,71%

5,68%

23,68%

22,84%

-3,57%

9.937

4,37%

20,06%

19,10%

-4,76%

5.086

5.753

13,11%

10,71%

11,06%

3,22%

3.292

3.082

-6,38%

6,93%

5,92%

-14,57%

6

43

144

234,88%

0,09%

0,28%

205,58%

7

Mercedes-Benz

Axor 2544 S

2.049

1.136

1.713

50,79%

2,39%

3,29%

37,60%

8

Scania

P 360 A6x2

1.675

3,00%

43

126,32%

0,04%

0,08%

106,51%

9

Mercedes-Benz

Actros 2644 6x4

1.575

2,82%

9,59% 100,00% 100,00%

0,00%

10

Volkswagen

Constellation 25.390 6X2 Tractor

1.573

2,82%

47.472 52.025

Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank
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17.982
14.977
11.770
5.736
3.778
894
285
362
34
29
55.847

2.012

36,09% 37,43%

11.242 11.880

13,66%

9.942
10.791
9.853
5.013
3.076
990
677
478
15
3
3
40.841

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

CAMINHÕES SEMIPESADOS (PBT IGUAL OU
SUPERIOR A 15T E CMT IGUAL OU INFERIOR A 45T
(RÍGIDO)/PBTC INFERIOR A 40T (TRACTOR)
RANKING POR FABRICANTE
ORDEM MARCA

Scania
Volvo
Mercedes-Benz
MAN/Volkswagen
Iveco
Ford
Sinotruk
International
Shacman
DAF
Outras marcas
Total

2.012 2.013 VARIAÇÃO

RANKING FROTA&CIA 2012/2013 – abril 2014

Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank
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MERCADO DE VEÍCULOS COMERCIAIS
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RANKING FROTA&CIA 2012/2013
MERCADO DE VEÍCULOS COMERCIAIS
COMERCIAIS DE CARGA
RANKING CAMINHÃO DO ANO - 50 + LICENCIADOS EM 2013
ORDEM

54

CATEGORIA DE PESO

MARCA/ FABRICANTE

MODELO/ VERSÃO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Semipesado
Semipesado
Leve
Leve
Leve
Leve
Pesado
Leve
Leve

Volkswagen
Volkswagen
Mercedes-Benz
Ford
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Mercedes-Benz
Volkswagen

Constellation 24.250 6x2
Constellatio 24.280 6X2 n
Accelo 815
Cargo 816
8.150 E
8.160
FH 460 6X2 T
710
9.150

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Leve
Leve
Semipesado
Semipesado
Pesado
Pesado
Semipesado
Semipesado
Semipesado
Semipesado
Pesado
Semipesado
Médio
Semipesado
Leve
Semipesado
Pesado
Leve
Semileve
Médio
Médio
Pesado
Semipesado
Médio
Médio
Médio
Semipesado
Leve
Pesado
Semipesado
Pesado
Pesado
Semipesado
Semipesado
Pesado
Semipesado
Semipesado
Pesado
Leve
Pesado
Médio

Volkswagen
Mercedes-Benz
Ford
Mercedes-Benz
Scania
Scania
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Ford
Volvo
Volvo
Volkswagen
Mercedes-Benz
Ford
Volvo
Volvo
Ford
Ford
Volkswagen
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Ford
Volkswagen
Volkswagen
Ford
Mercedes-Benz
Volkswagen
Iveco
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Ford
Ford
Scania
Volkswagen
Volkswagen
Mercedes-Benz
Iveco
Volvo
Mercedes-Benz

9.160
Accelo 1016
Cargo 2429
Atego 2425
R 440 A 6X2
R 440 A 6X4
Atego 2426
1718
L 1620
Cargo 2428
FH 540 6X4 T
VM 270 6X2 R
Constellation 13.190
Atron 2324
Cargo 815 E
VM 260 6X2R
FH 460 6X4 T
F 4000
F 350
Constellation 13.180
Atron 1319
Axor 2544
Atego 1719
Cargo 1319
15.180
Worker 13.180
Cargo 2629
Accelo 915
31.320 8X4
Tector 240 E 25
2726
Axor 2831
Cargo 2628
Cargo 2423
P 360 A 6X2
Constellation 15.190 4x2
26.260 E
Axor 2644
Daily 70C17
FH 440 6X2 T
L 1318

RANKING FROTA&CIA 2012/2013 – abril 2014

LICENCIAMENTOS 2013
VOLUME
PART.MERCADO
5.269
3,83%
5.083
3,69%
4.141
3,01%
3.939
2,86%
3.769
2,74%
3.640
2,65%
2.957
2,15%
2.595
1,89%
2.545
1,85%
2.446
2.353
2.156
2.106
2.045
1.770
1.747
1.658
1.640
1.604
1.602
1.507
1.478
1.460
1.447
1.415
1.339
1.322
1.283
1.265
1.182
1.170
1.169
1.129
1.099
1.073
1.047
1.040
1.027
999
995
967
963
939
883
872
870
866
859
857
772

1,78%
1,71%
1,57%
1,53%
1,49%
1,29%
1,27%
1,21%
1,19%
1,17%
1,16%
1,10%
1,07%
1,06%
1,05%
1,03%
0,97%
0,96%
0,93%
0,92%
0,86%
0,85%
0,85%
0,82%
0,80%
0,78%
0,76%
0,76%
0,75%
0,73%
0,72%
0,70%
0,70%
0,68%
0,64%
0,63%
0,63%
0,63%
0,62%
0,62%
0,56%

RANKING FROTA&CIA 2012/2013
MERCADO DE VEÍCULOS COMERCIAIS
CARROCERIAS PARA ÔNIBUS
RANKING POR TIPO DE SERVIÇO

CARROCERIAS PARA MICROÔNIBUS
RANKING POR FABRICANTE

LICENCIAMENTOS 2013
VOLUME
PART.MERCADO

LICENCIAMENTOS 2013
VOLUME
PART.MERCADO
5.293
69,60%
797
10,48%
546
7,18%
425
5,59%
371
4,88%
111
1,46%
42
0,55%
8
0,11%
7
0,09%
5
0,07%
7.605
100,00%

Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

ORDEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MERCADO BRASILEIRO DE CARROCERIAS PARA ÔNIBUS
RANKING POR FABRICANTE

CARROCERIAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR - CHASSIS MÉDIOS
RANKING POR FABRICANTE

ORDEM

CATEGORIA

1
2
3
4
5

Urbano
Microônibus
Rodoviário
Escolar (Caminho da Escola)
Miniônibus
Total

11.551
7.605
6.687
5.103
1.921
32.867

35,14%
23,14%
20,35%
15,53%
5,84%
100,00%

LICENCIAMENTOS 2013
VOLUME
PART.MERCADO

ORDEM

FABRICANTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MARCOPOLO/VOLARE
CAIO/INDUSCAR
NEOBUS
COMIL
MASCARELLO
IRIZAR
MAXIBUS
IBRAVA
Não identificado
WALKBUS
BUSSCAR
Total

17.249
7.301
3.156
2.692
1.812
343
147
139
15
11
2
32.867

52,48%
22,21%
9,60%
8,19%
5,51%
1,04%
0,45%
0,42%
0,05%
0,03%
0,01%
100,00%

FABRICANTE

1
2
3
4

NEOBUS
VOLARE
WALKBUS
Não identificado
Total

LICENCIAMENTOS 2013
VOLUME
PART.MERCADO
1.571
345
4
1
1.921

81,78%
17,96%
0,21%
0,05%
100,00%

UTILITÁRIOS DE PASSAGEIROS
RANKING POR TIPO DE VEÍCULO
ORDEM CATEGORIA
1
2

VEÍCULOS LICENCIADOS
2.012 2.013 VARIAÇÃO

12,02%
-10,40%
0,00%

Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

MINIBUS
RANKING POR FABRICANTE
ORDEM MARCA
1
FIAT
2
RENAULT
3
MERCEDES-BENZ
4
PEUGEOT
5
CITROEN
6
FORD
7
JINBEI
8
VOLKSWAGEN
9
IVECO
10
Outras
11
HAFEI
Total

CARROCERIAS PARA ÔNIBUS URBANO
RANKING POR FABRICANTE
ORDEM
1
2
3
4
5
6
7
8

LICENCIAMENTOS 2013
VOLUME
PART.MERCADO
4.330
37,49%
3.973
34,40%
1.185
10,26%
1.076
9,32%
819
7,09%
139
1,20%
28
0,24%
1
0,01%
11.551
100,00%

FABRICANTE
CAIO/INDUSCAR
MARCOPOLO
COMIL
NEOBUS
MASCARELLO
MAXIBUS
IBRAVA
Não identificado
Total

ORDEM
1
2
3
4
5
6
7
8

LICENCIAMENTOS 2013
VOLUME
PART.MERCADO
4.471
66,86%
1.136
16,99%
447
6,68%
343
5,13%
196
2,93%
84
1,26%
9
0,13%
1
0,01%
6.687
100,00%

FABRICANTE
MARCOPOLO
COMIL
MASCARELLO
IRIZAR
CAIO/INDUSCAR
NEOBUS
Não identificado
BUSSCAR
Total

MINIBUS
RANKING POR MARCA E MODELO

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
2.012 2.013 VARIAÇÃO

Camionetas de Uso Misto 19.627 22.205 51,97% 46,40% 51,97%
Minibus
22.677 20.520
48,03%
53,60% 48,03%
Total
42.304 42.725 100,00% 100,00% 100,00%

LICENCIAMENTOS 2013
VOLUME
PART.MERCADO
2.733
53,56%
2.370
46,44%
5.103
100,00%

FABRICANTE
CAIO/INDUSCAR
MARCOPOLO
Total

CARROCERIAS PARA ÔNIBUS RODOVIÁRIO
RANKING POR FABRICANTE

CARROCERIAS PARA MINIÔNIBUS
RANKING POR FABRICANTE
ORDEM

ORDEM
1
2

FABRICANTE
VOLARE
MARCOPOLO
MASCARELLO
NEOBUS
COMIL
IBRAVA
CAIO/INDUSCAR
MAXIBUS
WALKBUS
Não Identificado
Total

VEÍCULOS LICENCIADOS
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
2.012 2.013 VARIAÇÃO
2.012 2.013 VARIAÇÃO
5.592 5.978
6,90% 24,66% 29,13% 18,14%
3.423 4.116
20,25%
15,09% 20,06%
32,89%
3.038 3.998
31,60%
13,40% 19,48%
45,43%
1.923 1.910
-0,68%
8,48% 9,31%
9,76%
1.870 1.882
0,64%
8,25% 9,17%
11,22%
1.132 1.101
-2,74%
4,99% 5,37%
7,49%
1.083
922 -14,87%
4,78% 4,49%
-5,92%
3.528
471 -86,65%
15,56% 2,30% -85,25%
50
140 180,00%
0,22% 0,68% 209,43%
9
2 -77,78%
0,04% 0,01% -75,44%
1.029
- -100,00%
4,54% 0,00% -100,00%
22.677 20.520
-9,51% 100,00% 100,00%
0,00%

ORDEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MARCA
FIAT
RENAULT
M.BENZ
PEUGEOT
CITROEN
FORD
JINBEI
VW
JINBEI
IVECO
ASIA
HYUNDAI
JINBEI
Total

MODELO
DUCATO MINIBUS
MASTER MINIBUS
SPRINTER VAN
BOXER MINIBUS
Jumper Minibus
Transit Minibus
JINBEI TOPIC SL
KOMBI ESCOLAR
JINBEI M35
DAILY MINIBUS
TOPIC DLX
HYUNDAI H1STAREX GLS
JINBEI SY6413N3LWB L

LICENCIAMENTOS 2013
VOLUME
PART.MERCADO
5.978
29,13%
4.116
20,06%
3.998
19,48%
1.910
9,31%
1.882
9,17%
1.101
5,37%
671
3,27%
471
2,30%
250
1,22%
140
0,68%
1
0,00%
1
0,00%
1
0,00%
20.520
100,00%

CAMIONETAS DE USO MISTO
RANKING POR MARCA E MODELO
ORDEM
1
2
3
4

MARCA
VW
VW
VW
VW
Total

MODELO
KOMBI
KOMBI LAST EDITION
KOMBI STANDARD
VW MULTIVAN

LICENCIAMENTOS 2013
VOLUME
PART.MERCADO
22005
99,10%
198
0,89%
1
0,00%
1
0,00%
22.205
100,00%
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RANKING FROTA&CIA 2012/2013
MERCADO DE VEÍCULOS COMERCIAIS
CHASSIS DE ÔNIBUS
RANKING POR TIPO DE SERVIÇO
VEÍCULOS LICENCIADOS
ORDEM CATEGORIA

2.012 2.013 VARIAÇÃO

1

Urbano

2

Escolar (Caminho da Escola) 3.379

7.894

3

Rodoviário

6.625

4

Microônibus

5
3

2.013 VARIAÇÃO
-12,63%

133,62%

11,37%

24,02%

111,22%

6.687

0,94%

22,29%

20,35%

-8,74%

4.933

4.815

-2,39%

16,60%

14,65%

-11,75%

Miniônibus

1.818

1.921

5,67%

6,12%

5,84%

-4,47%

Outros

1.008

- -100,00%

3,39%

0,00% -100,00%

29.716 32.868

-3,36%

2.012

40,22% 35,14%

Total

11.953 11.551

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

CHASSIS PARA ÔNIBUS ESCOLAR
(CAMINHO DA ESCOLA)
RANKING POR FABRICANTE

10,61% 100,00% 100,00%

0,00%

VEÍCULOS LICENCIADOS
ORDEM MARCA
1

Volkswagen

2

Marcopolo

3
4

2.012 2.013 VARIAÇÃO
(*) 3.829

0,00%

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
2.012

2.013 VARIAÇÃO

0,00% 48,51%

0,00%

2.837

2.790

-1,66%

100,00%

35,34%

0,00%

Mercedes-Benz

(*)

1.274

0,00%

0,00%

16,14%

0,00%

Outros

(*)

1

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

2.837 7.894 178,25% 100,00% 100,00%

0,00%

Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

Total

MERCADO BRASILEIRO DE CHASSIS DE ÔNIBUS
RANKING POR FABRICANTE
VEÍCULOS LICENCIADOS
ORDEM MARCA
1
2
3
4
5
6
7
8

Mercedes-Benz
Volkswagen
Marcopolo
Volvo
Iveco
Scania
Agrale
International
Outros
Total

2.012 2.013 VARIAÇÃO
12.856 13.643
8.051 9.025
3.427 4.896
1.689 1.661
1.743 1.574
1.036 1.126
668
903
58
38
188
2
29.716 32.868

(*) não disponível

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
2.012

2.013 VARIAÇÃO

43,26% 43,26% 41,51%
27,09%
27,09% 27,46%
11,53%
11,53% 14,90%
5,68%
5,68% 5,05%
5,87%
5,87% 4,79%
3,49%
3,49% 3,43%
2,25%
2,25% 2,75%
0,20%
0,20% 0,12%
0,63%
0,63% 0,01%
10,61% 100,00% 100,00%

-4,06%
1,35%
29,16%
-11,09%
-18,36%
-1,74%
22,22%
-40,77%
-99,04%
0,00%

CHASSIS PARA ÔNIBUS URBANO
RANKING POR FABRICANTE
VEÍCULOS LICENCIADOS

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

ORDEM MARCA

2.012 2.013 VARIAÇÃO

1

Mercedes-Benz

8.524 7.869

-7,68%

71,31% 68,12%

-4,47%

2

Volkswagen

2.202

2.715

23,30%

18,42%

23,50%

27,59%

3

Volvo

880

560

-36,36%

7,36%

4,85%

-34,15%

Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

4

Agrale

266

241

-9,40%

2,23%

2,09%

-6,25%

CHASSIS PARA MINIÔNIBUS
RANKING POR FABRICANTE

5

Scania

81

164

102,47%

0,68%

1,42%

109,52%

6

Iveco

-

2

0,00%

0,00%

0,02%

0,00%

-3,36% 100,00% 100,00%

0,00%

VEÍCULOS LICENCIADOS
ORDEM MARCA
1
2
3
4

Iveco
Agrale
Mercedes-Benz
Outros
Total

2.012 2.013 VARIAÇÃO
(*) 1.571
(*)
345
(*)
4
(*)
1
- 1.921

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
2.012

2.013 VARIAÇÃO

0,00% 81,78%
0,00% 17,96%
0,00% 0,21%
0,00% 0,05%
0,00% 100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

(*) não disponível Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank

CHASSIS PARA MICROÔNIBUS
RANKING POR FABRICANTE
VEÍCULOS LICENCIADOS
ORDEM MARCA

2.012 2.013 VARIAÇÃO

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
2.012

Marcopolo

(*) 2.106

0,00%

0,00% 43,74%

0,00%

2

Mercedes-Benz

(*)

1.424

0,00%

0,00%

29,57%

0,00%

3

Volkswagen

(*)

1.003

0,00%

0,00%

20,83%

0,00%

4

Agrale

(*)

244

0,00%

0,00%

5,07%

0,00%

International

(*)

38

0,00%

0,00%

0,79%

0,00%

- 4.815

0,00%

0,00% 100,00%

0,00%

Total

(*) não disponível Fonte:Renavam/Fenabrave; Compilação: Frota DataBank
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11.953 11.551

2.013 VARIAÇÃO

CHASSIS PARA ÔNIBUS RODOVIÁRIO
RANKING POR FABRICANTE
VEÍCULOS LICENCIADOS

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

ORDEM MARCA

2.012 2.013 VARIAÇÃO

2.012

2.013 VARIAÇÃO

1

Mercedes-Benz

3.209 3.072

-4,27%

48,44% 45,94%

-5,16%

2

Volkswagen

1.586

1.478

-6,81%

23,94%

22,10%

-7,67%

3

Volvo

807

1.101

36,43%

12,18%

16,46%

35,17%

4

Scania

956

962

0,63%

14,43%

14,39%

-0,31%

5

Agrale

67

73

8,96%

1,01%

1,09%

7,95%

6

Iveco

-

1

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

0,94% 100,00% 100,00%

0,00%

2.013 VARIAÇÃO

1

5

Total

2.012

Total

6.625 6.687
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AJUDA INESPERADA
Para fabricantes de ônibus, o milagre do ano de 2013 não
veio das tão aguardadas demandas da Copa do Mundo,
mas do Programa Caminho da Escola, que duplicou as
encomendas em relação ao ano anterior

Ônibus

EDITORIAL

Frustração geral

H

á quase três anos, conversando com o presidente da NTU, Otávio
Cunha, eu questionava a grandiosidade das obras urbanas previstas
para os eventos esportivos que o Brasil sediaria, os inúmeros e extensos
corredores de ônibus nas cidades-sede dos acontecimentos, frente ao real
volume de turistas de passagem pelo país que possivelmente aconteceria. Ele
me respondeu, sorridente, que de fato o aumento das operações de ônibus
urbanos não seria tão grande, algo em torno de 5% em relação ao fluxo normal.
Mas que o pretexto do evento, em si, poderia ajudar a tornar realidade uma
estrutura de transporte condizente com a necessidade da nossa população.
Na mesma época – e com a mesma empolgação – as indústrias de chassis e
de carrocerias de ônibus prenunciavam um crescimento produtivo proporcional
às expectativas gerais, para atender esses eventos,de maneira tal que podíamos
até imaginar como seriam os milhares de novos ônibus, reluzindo pelos
extensos corredores recém-implantados, avenidas e estrada brasileiras.
Passados três anos e agora faltando perto de dois meses para o início da
Copa do Mundo, praticamente nada do que se imaginava de crescimento e de
inovação no setor aconteceu – nem em estrutura urbana e nem em frota. O que
mais temos ouvido dos fabricantes, tanto de chassis como de carrocerias, é que
uma parcela ínfima do que produziram nos últimos anos teve como propósito
abastecer linhas que atenderão o referido evento esportivo. Em 2013, uma
frustração geral tomou conta da indústria desse setor, que só conseguiu repetir
os resultados de 2012 graças às demandas do Programa Caminho da Escola –
que não tinha entrado na história.
Sonia Crespo
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PANORAMA 2013/2014 CHASSIS
Fabricantes de chassis de ônibus enfrentaram
um mercado minguado em 2013 mas
ganharam reforço extra das demandas
do Programa federal Caminho da Escola
UTILITÁRIOS DE PASSAGEIROS | Tida como a grande força para
acelerar as vendas no segmento em 2013, a Copa do Mundo não alavancou o
setor e os fabricantes de minibus apenas repetiram os resultados de 2012
CHASSIS URBANOS | Onda de manifestações populares nas grandes
capitais retraiu as demandas por versões urbanas no ano passado e
comprometeu a indústria de chassis, que encolheu 3,36%
CHASSIS RODOVIÁRIOS | Sem demandas definidas, segmento anda de
lado em 2013 e fecha com apenas 1% de crescimento, que se concentrou nos
emplacamentos de versões para fretamento e turismo
CARROCERIAS DE ÔNIBUS | Encarroçadoras viveram um ano de
frustração nos negócios, que não saíram do papel, a exceção do Programa
Caminho da Escola, que preservou a demanda equilibrada
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PONTO A PONTO

Fábrica no Rio

A Neobus inaugurou sua
nova fábrica na cidade de
Três Rios (RJ), em uma área
de 140 mil m2. A planta tem
capacidade para produzir 10
ônibus por dia e consumiu
investimentos de R$ 100
milhões. Na primeira fase, o
empreendimento vai possibilitar a geração de mais
de 1.200 empregos diretos,
segundo Edson Toniello,
presidente da Neobus, a
unidade vai se concentrar na
produção de veículos urbanos e microônibus, incluindo
modelos articulados para
atender aos corredores BRTs.

ContiCOACH, só
para rodoviários
A Continental lançou o ContiCOACH, novo pneus da marca
desenvolvido para o segmento
de ônibus rodoviários. O modelo está disponível, inicialmente,
na medida 295/80R22,5 e pode
ser aplicado em qualquer eixo.

Trem refrigerado
A Thermo King fechou contrato de venda
de 375 equipamentos de ar-condicionado
para os ônibus do sistema MOVE, de mobilidade urbana de Belo Horizonte(MG), e
também do sistema de linhas circulares e
diametrais de bairros que se integrarão ao
sistema tronco do BRT.

Ônibus na Web

Quero Passagem mira a Copa
De olho no impacto que a Copa do Mundo terá
no mercado de passagens rodoviárias, o portal de
vendas online Quero Passagem projeta alcançar a
marca de 500 mil visitantes até o final de 2014. Desde
setembro do ano passado, quando iniciou suas
atividades, o serviço já contabiliza a marca de 50 mil
usuários únicos e 150 mil page views mensais.

60 | ÔNIBUS

São Vicente, na Baixada Santista,
vai contar com Portal do Usuário
do Bilhete de Transporte integrado ao Sistema de Bilhetagem
Eletrônica urbano. O projeto foi
desenvolvido pela Digicon. “O
portal garante o gerenciamento
de passageiros, reduz a circulação
de dinheiro no ônibus e permite
a integração com outros meios de
transporte, entre outros benefícios”,
explicou o gerente de produto da
Digicon, Hélgio Trindade Filho.
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SBCTrans online
Os usuários de transporte público de São Bernardo do
Campo, no ABC paulista, têm novidades a comemorar: os
novos carros adquiridos pela a empresa SBCTRans têm
dispositivos para acesso gratuito à internet. O acesso não
requer senha, basta que o passageiro entre no veículo.

Trólebus Volksbus em São Paulo
A cidade de São Paulo já dispõe dos dez trólebus com chassis
Volksbus 17.280 piso baixo, equipados com motor elétrico traseiro, que estão sendo operados pela Ambiental Transportes.

Comil abastece Viação Gadotti
A Auto Viação Gadotti, de Blumenau (SC), acaba de
adquirir cinco ônibus da Comil -- quatro para operar em
linhas regulares entre os estados de Santa Catarina e
São Paulo, além de viagens turísticas e de compras no
país e exterior.

BRT Metropolitano aprovado
A execução dos projetos básico, executivo e ambiental do BRT Metropolitano Alto Tietê foi autorizada
pelo governo de São Paulo. Com 20,9 quilômetros de
extensão, a obra ligará Arujá, Itaquaquecetuba, Poá
e Ferraz de Vasconcelos. O sistema deve atender 47
mil passageiros/ dia, utilizando frota prevista de 67
ônibus (55 articulados e 12 do tipo Padron).

Sunlong chegam ao Brasil
A chinesa Sunglong Bus começa ainda este semestre a importação de ônibus para o Brasil. A empresa
investirá US$ 15 milhões, em parte na construção de
um centro de distribuição em Juiz de Fora (MG). Os
ônibus da linha rodoviária têm de 9 a 12 metros e os
da urbana têm tamanho médio de 12 metros e chegarão ao país com motor a diesel.

Grupo Volvo
lança o UD
Foi em Bangalore, na Índia, que o
Grupo Volvo anunciou o lançamento
da nova linha de ônibus UD, desenvolvida especificamente para mercados
em crescimento. A produção terá início em Bangalore durante 2014 e será
a base para a exportação no futuro.
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Salvos pelo
reforço escolar
Fabricantes de
plataformas
comemoram as
demandas do
Programa federal
Caminho da Escola
em 2013, que
garantiram o bom
resultado do ano
T exto: Sônia Crespo

Walter Barbosa, da Mercedes-Benz:
montadora ampliou em 6,12% os
volumes de chassis urbanos e rodoviários
emplacados entre 2012 e 2013
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M

esmo prejudicados
pelas manifestações
públicas que ocorreram
em todo o país, em
julho, para reivindicar
redução das tarifas de
ônibus urbanos, os
licenciamentos totais
de chassis de ônibus urbanos e rodoviários em
2013 ganharam reforço
extra das demandas do
Programa Caminho da Escola e conseguiram virar o jogo, crescendo 10,61% em
relação ao resultado de 2012. Ao todo foram 32.868 equipamentos licenciados no
período frente aos 29.716 do ano anterior.
Ainda no topo das preferências, os
emplacamentos de versões urbanas somaram 11.551 unidades e foram os mais
afetados do segmento, perdendo 3,3%
em volume frente aos 11.953 chassis
licenciados em 2012. O tombo provocou
uma perda de cinco pontos percentuais
do share, que encolheu dos 40,2% de
2012 para 35,1% no ano passado.
Na segunda – e surpreendente – posição do ranking, com 133,6% de crescimento nos volumes ante o resultado de 2012,
os chassis do Programa Caminho da Escola
(apenas versões acima de 15 toneladas) salvaram o setor de uma derrocada comercial,
com 7.894 unidades licenciadas, e superaram todas as expectativas dos fabricantes e
ainda abriram sua participação no mercado
de 11,3% para 24%, no período.
O mesmo não aconteceu com o
segmento de rodoviários que depois de
mais um ano sem avanços no processo
de licitações de linhas interestaduais,
fechou o período com 6.687 licenciamentos, mantendo resultado muito

As demandas por versões escolares somaram
7,8 mil chassis licenciados em 2013, abrindo
participação no mercado de 11,35 para 24%

próximo dos 6.625 emplacamentos do
ano anterior, e mesmo assim alavancado,
em grande parte, pelas demandas do
setor de fretamento e turismo.

Tarefa árdua
A Mercedes-Benz foi, mais uma vez,
a montadora que mais emplacou chassis
no período. No total a marca ampliou
em 6,12% os volumes licenciados, dos
12.856 chassis em 2012 para os 13.643
atuais. O share, no entanto, deu uma recuada de 2 pontos percetuais. “Manter o
share de quase metade de um segmento
é uma tarefa árdua”, diz Walter Barbosa,
diretor de Vendas e Marketing de Ônibus
da Mercedes-Benz do Brasil. “Estamos
competindo acirradamente e nos preparando para, pelo menos, manter essa
distância atual do concorrente”, acrescenta, referindo-se à lenta e inexorável
aproximação da Volkswagen, que em
2013 conseguiu ampliar ainda mais seu
share na categoria.
Barbosa destaca como ponto favoABRIL 2014

rável nos negócios realizados em 2013 a
entrada da Mercedes-Benz no mercado
de ônibus escolar. “O F 1519 Rexiste na
Mercedes há aproximadamente 5 anos e
foi o primeiro ano efetivo que começamos a entregar o produto, em parceria
com a Volare, para as prefeituras de
zonas rurais”, comenta.
Mas sem grandes expectativas
comerciais para este ano, o executivo
prenuncia que o segmento urbano
dependerá exclusivamente do equilíbrio econômico entre o órgão gestor e
os empresários do setor, enquanto as
demandas rodoviárias possivelmente
preservarão os volumes de 2013.
Para Ricardo Alouche, diretor de
Vendas, Marketing e Pós-Vendas da
Volkbus, o mercado aumentou fortemente impulsionado pelos programas
de governo, como Caminho da Escola,
um projeto que não vai ter fim porque
as frotas terão que ser renovadas. “E este
programa gera outras vendas de veículos de outras categorias. Por exemplo,
vendemos 500 caminhões que servirão
para abastecer de alimentos as escolas.
É uma iniciativa positiva para o país e
foi o grande sustentáculo das vendas”,
esclarece. A montadora emplacou 3.829
chassis escolares em 2013, mais de
um terço dos 9.025 chassis de ônibus
licenciados pela marca, no período, que
representaram crescimento de 12,1% no
volume emplacado e ampliação de 0,5%
no share, na comparação com 2012.
Alouche não tem uma boa impressão
para o setor em 2014. “O mercado ficou
travado e 2014 não será diferente”, diz
Alouche. “Enquanto não chegarmos a
uma conta que permita ao empresário
trocar o ônibus e atenda as exigências da
prefeitura, a situação será a que conhecemos, com o agravante que a frota está
envelhecendo”.

Mercado exigente
Atendendo um mercado considerado cada vez mais exigente e mais
competitivo, a Marcopolo conseguiu
chegar na terceira colocação do ranking
de emplacamentos de chassis em 2013,
com 4.896 unidades licenciadas, volume
42,80% maior que o registrado o ano
ABRIL 2014

Ricardo Alouche:
Caminho da Escola é uma
iniciativa positiva para o País

anterior. O crescimento beneficiou a
participação da marca no mercado, que
saltou dos 11,53% para 14,9%. “No Brasil,
vários novos fabricantes surgiram nos
últimos anos e, para nos mantermos na
liderança, investimos constantemente
na elevação de nossa produtividade,
competitividade e na oferta de produtos diferenciados e exclusivos para os
clientes”, resume Paulo Corso, diretor de
Operações da Marcopolo.

Presidente da Volvo Bus LatinAmerica,
Luis Carlos Pimenta enxergou o ano de
2013 como um período bastante sofrido. “A
verdade é que começamos muito bem no
primeiro semestre e tínhamos expectativa
de preservar esses resultados. Mas as manifestações populares em prol de menores
tarifas de ônibus paralisaram por completo o mercado”, lamenta. “Se analisarmos
isoladamente o segundo semestre de 2013,
a queda nas vendas de ônibus pesados
(acima de 16 toneladas) sofreu uma queda
de 20%”, acrescenta. A Volvo licenciou 1.661
chassis de ônibus em 2013. Cresceu 5,6%
em volume mas recuou 0,6% no share,
frente ao resultado de 2012.
Para este ano, o executivo não acredita em milagres: “Quaisquer previsões
de aumento de demandas em função da
Copa do Mundo já não fazem sentido.
Aliás, tivemos pouco retorno comercial
ligado a este evento”, comenta. “Não vejo
um bom panorama para 2014, sinceramente. Se não acontecer nada de novo
no setor o ano pode ser até pior que
2013”, prenuncia.

Otimismo moderado

Lanterna
inusitada
Esperava-se que, em 2013, as
demandas provenientes da Copa do
Mundo provocassem um boom nas
vendas de ônibus para transfers e
turismo, mas o que se constatou no
período foi o desempenho sofrível
dos segmentos de microônibus e
miniônibus, que ficaram apenas na
lanterna do ranking de licenciamentos de chassis. Com 4.815 unidades
emplacadas no período, a categoria
de microônibus recuou 2,39% frente
ao volume de 4.815 registrado em
2012, e perdeu dois pontos percentuais no share de mercado. Fracasso
semelhante apresentou o segmento
de miniônibus, que embora tenha
licenciado 1.921 unidades em 2013,
5,6% a mais que as 1.818 do ano
anterior, também perdeu 0,5% de
participação nos resultados.

Para a concorrente Scania, que licenciou 1.126 chassis praticamente preservou
o share de 2012, com 3,43% de participação, o cenário para este ano é de um
otimismo moderado. “A demanda deve
crescer. Temos no território nacional pouco
menos de seis mil municípios, sendo que
apenas 1.191 atendidos por ônibus. Ou
seja, haverá a necessidade de fazer o atendimento descentralizado dessa população
e assim a demanda pelo transporte rodoviário se fortalecerá”, comenta o gerente
executivo de Vendas de Ônibus da Scania
do Brasil, Wilson Pereira.
A fabricante Agrale, que preferiu não
comentar seu desempenho no mercado
de ônibus em 2013 nesta edição, encerrou
o período com 903 chassis licenciados
ante as 668 de 2012, ampliando timidamente seu share de 2,25% para 2,75%,
entre os dois períodos.
Produzidos pela NeoStar, joint venture
entre a International e a Neobus, os chassis
da International somaram 38 emplacamentos e cravaram uma participação de
mercado de 0,12% em 2013.
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Se você tem um veículo usado, como: moto, van, ônibus ou micro-ônibus, prepare-se
para uma boa notícia. Agora você pode parcelar o pagamento do Seguro DPVAT.
Ficou mais fácil manter seu veículo regularizado e garantir a indenização para vítimas
de acidentes de trânsito.
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Saiba mais em
dpvatsegurodotransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 12 04
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Pelo sexto ano seguido,
Ducato Minibus garante a
liderança de mercado
para a Fiat

Calmaria no ar
Mesmo com grandes
expectativas das
empresas sobre
o comportamento
da demanda,
segmento de
vans repete
comportamento
em 2013
Texto: Valeria Bursztein
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ouco mais de 400 unidades foi a
diferença entre os volume de utilitários de passageiros licenciados
em 2012 e em 2013. Parece que
a Copa do Mundo, tida como a grande
força a acelerar as vendas no segmento,
não teve o efeito desejo ou pelo menos
postergou a grande demanda para o
segundo tempo. O mercado não ultrapassou a barreira das 40.000 unidades
licenciadas, ficando em 39.444 veículos
emplacados, ou 6,76% a menos no comparativo do biênio.
No ano passado, as camionetas
de uso misto – leia-se a Kombi - registraram 22.205 unidades emplacadas,
13,1% a mais na comparação com o
período anterior, o que garantiu à “velha senhora” que se aposenta 51,97% do
mercado de utilitários leve. Os minibus,

por sua vez, perderam presença entre
os compradores: em 2013 foram 20.520
unidades licenciadas, contra 22.677 de
2012, queda de 9,5%.
Muitos empresários do setor dizem
que as condições de financiamento e o
clima de incerteza tiveram certa influência no resultado do ano passado. Para
Paulo Sorge, diretor de vendas diretas e
veículos comerciais da Fiat, a “retração de
crédito em função de juros ainda altos
para financiamento de veículos foi o
principal fator para a queda no volume de
licenciamentos no segmento de utilitários
de passageiros. Entretanto, a montadora passou indiferente às dificuldades
e encerrou o ano com 5.978 unidades
licenciadas do Ducato na versão minibus,
6.9% a mais na comparação com 2012.
Um resultado que fez sua participação
ABRIL 2014

de mercado subir de 24,6% para 29,13%.
“A Fiat procura oferecer, tal como nos
furgões de carga, veículos com excelente
Total Cost Life, ou seja, uma ótima relação
custo-benefício, um fato que é reconhecido pelo mercado”, diz Paulo Sorge, diretor
de vendas diretas e veículos comerciais.

Preferência nacional
Prova da afirmação é a conquista do
título de “Minibus do Ano”, outorgado
ao modelo pelo Prêmio Lótus 2014, pelo
sexto ano seguido. “A cada ano, a Fiat vem
aprimorando a linha Ducato, para torna-la
ainda mais segura, econômica e confiável. Acreditamos que no segmento dos
veículos comerciais estes ingredientes
são ainda mais importantes aos nossos
clientes. Neste sentido, vamos trazer mais
novidades em breve, para atender às necessidades de nosso público”, adianta Sorge, que prevê um ano de crescimento do
mercado de utilitários de passageiros,em
razão de eventos como a Copa do Mundo.
Embora o segmento como um todo
tenha apresentado queda de 6,76% no
volume de licenciamentos, a Renault
encerrou o ano com um crescimento
expressivo de 20,25%, resultado das
4.116 unidades emplacados do Master
Minibus, ante os 3.423 veículos do ano
de 2012. Juliano Rossi Machado,gerente
de marketing de produto da Renault do
Brasil diz que o segmento de passageiros
é muito importante para a marca. “No
nosso mix de vendas, esse mercado chega a representar quase 40% da produção
total. Em alguns nichos, como o executivo, por exemplo, somos líderes disparado
nas grandes cidades”, observa. Segundo
o gerente, a força do produto é inquestionável e o aumento de rede teve um
impacto muito positivo. Da mesma forma,
a oferta de uma cesta básica de serviços
teve excelente resposta. “Por tudo isso,
o ano de 2013 foi muito bom e até nos
surpreendeu”, confessa Juliano.
Terceira colocada no ranking do
segmento, a Mercedes-Benz acusou uma
variação positiva de 31,6% no volume
de licenciamentos, passando de 3.038
unidades da Sprinter Van em 2012 para
quase 4.000 no ano seguinte. O marketshare também aumentou, de 13,4%
ABRIL 2014

O tchau da Kombi
O fim da fabricação da Kombi, em dezembro último, depois de 56 anos de bons serviços ao mercado de transportes, de cargas e passageiros, deve provocar grandes
mudanças no mercado de utilitários, de consequência ainda incertas. Líder inconteste no mercado de comerciais leves, a Kombi até hoje não tem concorrente direto,
embora outros modelos já tenham absorvido parte de suas funcionalidades. Em seu
ano de despedida do mercado brasileiro e mundial, foram licenciadas nada menos
que 22.203 unidades do modelo. Incluindo 198 veículos da versão LastEdition, concebida pela montadora para celebrar a despedida da “velha senhora”. A série especial, limitada a 1.200 unidades, vinha com pintura bicolor e detalhes vintage, como
o interior diferenciado e cortinas nas janelas. Uma jóia, para desfrute de poucos
colecionadores. E um ícone, para servir de lembrança a milhões de admiradores.

para 19,48%, deixando a montadora
alemã na cola da concorrente francesa, a
Renault. Para o ano, o gerente sênior de
vendas e Marketing – Vans da Mercedes-Benz,Carlos Garcia, projeta um comportamento próximo ao identificado em
2013. “Mesmo assim, vamos brigar para
aumentar nossa participação em determinados segmentos”, revela sem especificar.

Mercado inalterado
Em um mercado bastante disputado,
a Peugeot não apresentou grandes variações de um ano para outro. O volume de
licenciamentos praticamente se manteve
inalterado, de 1.910 unidades emplacadas
em 2013 contra 1923 veículos licenciados em 2012. Mesmo assim, Gustavo
Walch, diretor de Vendas Corporativas da
Peugeot, considera o resultado positivo.
E repete a previsão de seu colega da Mer-

cedes-Benz, ao apostar que o mercado se
mostrará equilibrado esse ano, mantendo
o mesmo nível de 2013.
Desempenho idêntico teve a co-irmã
francesa, a Citroen. Seu utilitário Jumper,
na versão Minibus, contabilizou 1.882 unidades licenciadas em 2013, ante as 1870
de 2012, o que elevou o share da marca
no mercado em 1 ponto percentual, para
9,7%. “Neste segmento do transporte de
passageiros, a demanda está concentrada
tanto no autônomo quanto nas compras
de governo. As versões Escolar e Executiva complementam a gama do segmento.
E a Jumper esteve muito bem posicionada em termos de disponibilidade de estoque e condição comercial”, avalia o diretor
de Vendas Corporativas da empresa, João
Paulo Toscano.
O executivo é otimista com o desempenho do modelo, que considera
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o carro-chefe da empresa no
segmento. A Citroen ampliou
o portfólio com a versão
35LH e agregou mais itens
de série e opcionais na
gama. “Certamente, essas
ações nos permitirão uma
competitividade e reação
aos movimentos da
concorrência. Além disso,
estamos dando continuidade ao nosso plano
estratégico de Vendas
Corporativas, que consiste
na ampliação da estrutura
operacional, na formação
comercial e específica dos
profissionais de vendas especiais,
em nossas políticas de preços agressiva
e na ampliação de nossas operações de
test-drive”.
Já a Ford Caminhões, que sofreu
com a desvalorização do real frente
ao dólar nas vendas da Ford Transit na
versão furgão, saiu-se melhor no mercado de passageiros. O modelo acusou
queda de 2,74% nos volumes de 2013
versus o ano anterior, com um total de
1.132/1.101 unidades emplacadas nos
dois períodos, respectivamente. “Os
itens de conforto e segurança do produto, aliados à oferta da tração traseira,
vem sendo reconhecidos pelos clientes
como importante diferencial da Transit”,

Sprinter Van, da
Mercedes-Benz:
3.998 unidades
emplacadas
em 2013

explica Pedro de Aquino, gerente de
Marketing da Ford Caminhões.
Por sua vez, o Iveco Daily Minibus
ganhou fôlego e passou de 50 para 140 unidades emplacadas em 2013. O modelo foi
lançado em setembro de 2012 e as vendas
começaram efetivamente a partir de maio
de 2013. É uma das apostas da montadora para o segmento. “É um produto com
concepção específica, dirigido ao nicho de
transporte especial para turismo e negó-

cios, portanto, diferente das vans convencionais, e por isso tem um preço 20% mais
caro. Este é um ano em que poderemos
crescer 20% nas vendas do produto, em
função da Copa do Mundo”, prevê Alcides
Cavalcanti, diretor Comercial da Iveco.
É consenso também entre os executivos entrevistados que o ano deve exigir
jogo de cintura das equipes de venda.
Com um número menor de dias úteis
para realizar vendas, devido à sucessão
de feriados previstos, a projeção para o
resultado de 2014 ainda é incerto.
Renault Master
MInibus: aumento de
20% no número de
licenciamentos em 2013,
em comparação ao
ano anterior
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Em marcha lenta
A onda de
manifestações
populares nas
grandes capitais
do país exigindo
redução nas tarifas
de ônibus, em 2013,
retraiu a demanda
por versões urbanas
e comprometeu a
indústria de chassis,
que encolheu 3,36%
T exto: Valeria Bursztein

Frota de ônibus urbanos:
queda nas encomendas da
ordem de 3,6% em 2013
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ujeito a intempéries das mais diversas
naturezas, o ano de 2013 mostrou-se mais cinza do que esperava a
indústria brasileira de chassis de
ônibus, para aplicações urbanas. Em lugar
da esperada avalanche de encomendas,
para atender às demandas projetadas para
a Copa do Mundo, o que se viu foi um
mercado ainda pior que 2012. Os licenciamentos de ônibus urbanos apontaram
uma redução de mais de 3%, em relação
ao ano anterior, resultado do emplacamento de 11.551 unidades, contra 11.953
veículos. Contribuiram para esse quadro
os atrasos e cancelamentos de corredores
BRT nas cidades-sede da Copa. E, também,
a onda de manifestações populares nas
grandes capitais do país, que apontaram
os aumentos nas tarifas como principal
vilão. Situação que obrigou o Poder Concedente a impor um freio nos reajustes e os
operadores, na renovação das frotas.
Líder histórica desse mercado, a Mercedes- Benz sentiu os efeitos da retração,
ao contabilizar igual queda de 3 pontos
percentuais na participação de mercado
em 2013 e a redução de 7,6% no volume de
emplacamentos, de 8,5 mil para 7,8 mil unidades. “Encaramos a perda de share como
algo pontual, uma ou outra venda especifica

feita pela concorrência”, minimiza o diretor
de Vendas e Marketing Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, Walter Barbosa. Segundo
ele, o setor está cada vez mais competitivo.
“Considero uma boa performance trabalhar
entre 65% e 70% de participação no urbano”, declara, ao afirmar que o chassi OF 1721
foi o mais vendido da montadora em 2013.
Para 2014, o executivo acredita que o
segmento urbano dependerá exclusivamente do equilíbrio econômico entre o
órgão gestor e o empresário. “O primeiro
bimestre de 2014 tivemos 45,4% de share,
frente aos 36,7% de 2013. Estamos bem
mais otimistas que há três meses. Prevemos
que o mercado vai chegar a 30 mil unidades,
com possibilidades de rever os volumes
depois da Copa”, avalia.

Zero a zero
Segunda colocada no ranking do segmento, a MAN Latin America, que responde
pela marca Volkswagen, conseguiu se
sobressair com 2.715 unidades licenciadas,
23,3% a mais na comparação com o ano
anterior. O diretor de Marketing, Vendas e
Pós-Vendas da empresa, Ricardo Alouche,
explica: “O frotista pulou um ano e a hora de
comprar um veículo novo foi 2013. Mas o
cenário não favoreceu. As tarifas e o mercado não acompanharam e o resultado ficou
aquém do esperado. Crescemos cerca de
23% em função das compras do governo; o
restante se manteve no zero a zero”.
Mesmo com todas as particularidades
de 2014, o executivo acredita que este ano
ainda possa surpreender. “Algumas cidades
estão se mexendo e cada prefeitura está
negociando junto aos empresários para ver
a melhor solução para o transporte público
local, sem onerar demais a tarifa. Fortaleza,
Recife, Brasília, Belo Horizonte, por exemplo,
estão voltando a comprar. Aqui e ali, as coisas estão voltando a funcionar, com aumento de tarifa menor do que o planejado, mas
que está permitindo trocar a frota. Acredito
que 2014 será um ano melhor do que 2013,
mas ainda sem grande expressão”.
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No segmento de
chassis pesados, Volvo e
Scania tiveram resultados
diferentes. A Volvo, que
ocupa a terceira posição
no ranking, amargou
uma queda importante
no segmento, com 560
chassis emplacados em
2013 contra 880 unidades
no ano anterior. Sobre a
retração nas vendas, José
Carlos Pimenta, presidente
da Volvo Bus Latin America,
diz que em 2013 houve um
atraso no inicio das operações dos BRTs de Recife
(PE), Belo Horizonte (MG)
e Rio de Janeiro (RJ), onde
a marca está presente. “Os
veículos para esses corredores chegaram
a ser produzidos, mas não foram emplacados”, explica. Nos demais segmentos
de mercado de ônibus pesados, onde a
Volvo tem boa participação, os resultados foram fracos, diz. “Não houve volume
de compras no mercado em geral, com
exceção da praça de São Paulo, onde
nossa participação ainda é pequena”,
diz. Dentro dos volumes entregues, os
chassis mais comercializados da marca
foram o B12M articulado, o B270 F com
motor dianteiro e o B 290 R.

Luiz Carlos Pimenta:
atraso no inicio das obras dos
BRTs comprometeu resultados

Enxugar margens
Na visão do gerente executivo de
venda ônibus da Scania, Wilson S. Pereira, a margem de crescimento da montadora ficou alinhada com a indústria.
“Podemos dizer que nosso resultado
foi bom, mas o segmento esperava
mais”, afirma. A montadora ficou na

Wilson Pereira:
aumentos dos custos de produção
foi um impeditivo para o mercado

sexta posição do computo geral
entre os fabricantes de chassis
de ônibus. E, ainda, na quinta posição do segmento de urbanos,
com expressivo crescimento no
volume de licenciamentos, que
passou de 81 em 2012 para 164
em 2013. Pereira argumenta que
o aumento de custos de produção foi um impeditivo para o
mercado, o que invariavelmente
afeta os resultados. “Precisamos
sempre medir se o mercado aceita a política de preços. Quando
não aceita, a estratégia é enxugar
margens e estrutura. Existem empresas que estão com políticas
de preços mais baixos. Se estão
tendo prejuízos ou não, se o
resultado está sendo sacrificado
é o futuro que vai dizer”.
Responsável por venda
de ônibus urbanos na Scania,
Eduardo Monteiro Pinto explica
que o movimento positivo nos
urbanos na montadora deve-se
ao chassi com motor dianteiro.
“Fizemos uma ação muito forte
em todo o Brasil, levamos nossos carros a 23 encontros, e ele
vem ganhando importância.
Ainda está longe do patamar
que definimos para a potencialidade do motor dianteiro, mas
é um processo”. Para este ano,
Monteiro Pinto acredita que
a Scania conseguirá empatar
com o resultado de 2012. “A
expectativa não é das melhores
porque é um ano de muita
incerteza e o mercado é arisco
e se retrai com facilidade”.

Volvo avança
Na contramão dos resultados de emplacamentos de
chassis urbanos, de motorização a diesel, as vendas do
modelo híbrido da Volvo ganharam musculatura em 2013
e vislumbram a consolidação do produto para os próximos anos, segundo Luiz Carlos Pimenta. “Realizamos a
maior venda da história: 200 ônibus para o corredor de
Bogotá, na Colômbia”, anuncia o executivo, acrescentan-
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do que mais 60 unidades já estão sendo produzidas este
ano para serem entregues também naquele país. “Nosso
modelo de negócio está dando certo e já temos projetos
em andamento para as cidades de São Paulo e Brasília”, antecipa, sem dar detalhes. Pimenta aposta numa
projeção comercial de 400 unidades do híbrido para 2014,
volume 100% superior ao alcançado no ano passado.
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Longas distâncias
a percorrer
Falta de definições
no cenário do
transporte
interestadual de
passageiros frustra
expectativas dos
fabricantes de
plataformas e
compromete o
crescimento do setor
em 2013
T exto: Valeria Bursztein

O

segmento de chassis rodoviários
andou de lado em 2013 e não
chegou nem mesmo à casa de 1%
de expansão,com apenas 6.687
unidades licenciadas,62 a mais que o volume de 2012, de acordo com os dados de
emplacamentos junto ao Renavam.
Mais uma vez, a Mercedes-Benz,Volkswagen e Volvo aparecem
nas primeiras colocações no ranking.
A primeira acusou um pequeno revés
no volume de licenciamentos, de 3.209
unidades em 2012 para 3.072 no ano
passado (-4,27%),afetando a participação
da marca, que caiu de 48% para 45,9%
nesse período. A Volkswagen também
teve leve queda,de 1.586 plataformas
licenciadas para 1.478 unidades no biênio
(-6,81%). Já com resultado positivo, Scania
pulou de 807 unidades para 1.101 chassis,
no comparativo dos últimos anos, com
variação positiva de 36,43 pontos percentuais, superando os 16% de share. A Scania
também teve leve acréscimo, licenciando
962 unidades (+0,63%) e mantendo sua
participação de mercado na casa dos
14%. Com pouco mais de 1%de share, a
Agrale também figura no ranking, com 73
unidades licenciadas, seis a mais do que
registrado no ano anterior.
Com todas as fichas colo-

cadas nos desdobramentos da licitação
de linhas interestaduais, o segmento caiu
em desalento ao ver o processo emperrar
mais uma vez. Entretanto, há quem veja o
copo meio cheio, por assim dizer, e enxerga no fretamento de curta distância uma
alternativa interessante. “Estamos falando
de um mercado geral de 6,6 mil unidades.
Eu diria que aproximadamente 4 mil carros
desse mercado– 66% do volume total
– são de motores dianteiros, de versões
para fretamento de curtas distâncias. A
Mercedes-Benz tem uma linha completa
nesse segmento, com os modelos R, RS
RSD, com todas as configurações possíveis.
Considero que estamos bem de participação. E desde o ano passado, o chassi
rodoviário OF 1724, com motor dianteiro,
está partindo para uma nova configuração
de venda: é a versão “pret a porter”, onde
o veículo passa ser oferecido pronto para
uso, na aplicação fretamento. Essa é uma
tendência que certamente crescerá muito
nos próximos anos”, afirma Walter Barbosa,
diretor Sênior de Vendas e Marketing
ônibus da montadora.
“Quando se fala em ônibus rodoviário
todos se preocupam com as longas distâncias. Mas o processo licitatório está parali-

OF 1724, da Mercedes-Benz, com motor
dianteiro: versão “pret a porter” é a nova
configuração de vendas para fretamento
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Chassi rodoviário VW 17.230,
um dos mais comercializados
pela MAN em 2013

sado e acredito que essas versões
rodoviárias para curtas distâncias
poderão crescer na Copa. O chassi com
motor dianteiro, que tem uma característica de varejo, atende a pequenos empresários que fazem fretamento contínuo. Se
eles ganham serviços, precisam do ônibus
na prateleira, de imediato. Com a versão
de chassi urbano não é possível fazer isso,
porque cada município tem uma configuração específica; com o rodoviário puro é
a mesma coisa, já que cada empresa tem
sua especificação. Porém, os ônibus para
fretamento não tem normas tão pontuais
e podem ser produzidos em série”, aventa.
Barbosa diz que o chassi a Mercedes-Benz já tem. Agora, só é preciso criar um
modelo de negócio apropriado. “Como
encarroçá-lo ainda não sabemos. Quem terá
o controle desse negócio: o concessionário,
o fabricante ou a encarroçadora? Hoje temos
um contrato com a Volare, no segmento de
microônibus. No fretamento, poderemos
fazer o mesmo com outros encarroçadores”,
detalha. Dos 4 mil chassis de ônibus de fretamento licenciados em 2013, a Mercedes-Benz ficou com 50% desse mercado. “Essa
participação é o que me dá uma oportunidade de crescer”, diz, convicto.
Para 2014, a previsão de Barbosa é
de que o mercado de chassis rodoviários
mantenha volume próximo ao de 2013,
em torno de 6,6 mil unidades. “As empresas rodoviárias já têm ônibus suficientes,
ninguém vai aumentar a frota para fazer
um contrato de um mês. Não será pela
Copa do Mundo que acontecerá qualquer
incremento de mercado”, finaliza.

travado e 2014 não será diferente”, diz o diretor de Marketing, Vendas e
Pós-Vendas da MAN LatinAmerica, Ricardo
Alouche. “Enquanto não chegarmos a uma
conta que permita ao empresário trocar o
ônibus e atenda as exigências da prefeitura,
a situação será a que conhecemos, com o
agravante que a frota está envelhecendo”.
Para a Volvo, entretanto, as vendas totais
de ônibus ao longo de 2013 foram sobrepujadas pelas compras do segmento rodoviário. Foram 1,1 mil unidades emplacadas
no período, a maioria destinada a frotistas
de transporte de longa distância, que estão
adequando suas frotas de acordo com as
exigências impostas pela futura licitação
das linhas. “Todas as compras foram para
renovação de ônibus. Praticamente nenhum
empresário deste segmento está ampliando suas frotas”, diz José Carlos Pimenta,
presidente da Volvo Bus LatinAmerica. Neste
nicho, a Volvo fornece chassis meio a meio
para o setor de transporte rodoviário e para

o setor de fretamento. Em 2013,
o chassi rodoviário da marca
mais emplacado foi o B340 R.
No caso da Scania, as vendas no
segmento de chassis rodoviários estão
estabilizadas. O chassi mais vendido em
2013 foi o K310. “Desde o lançamento em
2005 é um ônibus com um excelente resultado operacional. É um modelo mais focado no fretamento e nas linhas mais curtas,
mas nosso grande volume de vendas está
ligado à operação contínua. O frotista
reconhece essa qualidade e voltou a comprar”, conta Ciro Galluzzi Pastore, responsável pelas vendas de ônibus rodoviários da
montadora. Pastore diz que a comercialização hoje é mais complexa em função do
grau de exigência do cliente. “Não basta
vender apenas o chassi. Temos de oferecer
serviços agregados, até porque produto
por produto, todos estão muito próximos. Temos hoje 112 pontos de venda e
pretendemos chegar a 133 casas esse ano.
Essa capilaridade é muito importante para
a gente”, comenta Galluzzi.

Ciro Pastore, da Scania:
vendas estabilizadas

Mercado travado
Na Volkswagen, as perspectivas para
2014 são parecidas. “O mercado ficou
ABRIL 2014
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Respeite a sinalização de trânsito.

VIAÇÃO COMETA
São Paulo - SP

LIRABUS
Campinas - SP

SARITUR
Belo Horizonte - MG

GRUPO ADO
México

ARAUCAR
Araucária - PR

RIZZATTI TURISMO
Santa Maria - RS

SÃO JOÃO
Cachoeira do Sul - RS

GRUPO Q
GUATEMALA S.A.
Guatemala

PRINCESA DOS CAMPOS
Ponta Grossa - PR

CMW
Bragança Paulista - SP

CORINTHIANS
São Paulo - SP

WESTSTAR
ASSOCIATES LTD.
Nigéria

GUERINO SEISCENTO
Tupã - SP
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ODITUR
Serafina Corrêa - RS

NEO AFRICA BUS
& COACH (PTY) LTD.
África do Sul

COT
Uruguai

ROSOLEN
Hortolândia - SP

TRANSMOREIRA
Contagem - MG

JULDAN MOTORS
Zâmbia

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
MATO GROSSO DO SUL
Dourados - MS

TWISTER RIO
Rio de Janeiro - RJ

AUTO VIAÇÃO CAMBUÍ
Cambuí - MG

TRANS EMPRI
Ponta Grossa - PR
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GRUPO INOVADOR
EGA
Uruguai

WESTSTAR
ASSOCIATES LTD.
Nigéria

Chile

REAL ALAGOAS
Maceió - AL

TURISTUR
Gramado - RS

EXPRESSO CRISTÁLIA
Itapira - SP

EGA
Uruguai

TRANSLINE
Londrina - PR

WESTSTAR
ASSOCIATES LTD.
Nigéria

SANTO INÁCIO
Barão - RS

WESTSTAR
ASSOCIATES LTD.
Nigéria

ÚNICA
Rio de Janeiro - RJ

VESPER
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DGR TURISMO
Franca - SP

PULLMAN BUS
Chile

LACOSTA
Rio de Janeiro - RJ

ASA BRANCA
Recife - PE

FESP
Passos - MG

WESTSTAR
ASSOCIATES LTD.
Nigéria

PLENNA
Salvador - BA

TECUN S.A.
Guatemala

MACIELTUR
Penápolis - SP

EXPRESSO DE PRATA
Bauru - SP

FRETAR
Fortaleza - CE

Chile

COMERCIAL SAMBAÍBA
São Paulo - SP

WESTSTAR
ASSOCIATES LTD.
Nigéria

GARDENIA
Pouso Alegre - MG

PLANETUR
Itaí - SP

CATTANI SUL
Pato Branco - PR

SECRETARIA DE LA
DEFENSA NACIONAL
D.F. - México

www.neobus.com.br
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Aquém das expectativas
Encarroçadores
não tiveram as
expectativas
atendidas em
2013, ano marcado
pela frustração
de negócios que
não saíram do
papel, a exceção do
programa Caminho
da Escola, que
garantiu o equilíbrio
da demanda
T exto: Valeria Bursztein

P

ela primeira vez, em 20 anos de
realização, o Panorama do Mercado
de Veículos Comerciais, publicado
por FROTA&Cia, passa a incluir o
segmento de carrocerias para ônibus em
sua pauta editorial. A exemplo do mercado
de chassis, a iniciativa toma por base os números de licenciamentos de ônibus junto
ao Renavam, fornecidos pela Fenabrave
e compilados pelo Frota DataBank, braço
estatístico da Editora Frota. Os mesmos
dados, aliás, também servem a outro
propósito, qual seja o de indicar os encarroçadores que conquistaram a preferência
dos compradores de ônibus em 2012. Para
servir de indicação ao Prêmio Lótus 2014, a
mais cobiçada e reconhecida premiação do
mercado brasileiro de veículos comerciais.
Com base nesse levantamento estatístico foi possível apontar que a indústria
de carrocerias para ônibus encerrou o ano
de 2012 com 32.867 unidades licenciadas.
Desse total, 11.551 unidades foram para
aplicações urbanas, seguido de 7.605
microônibus, 6.687 rodoviários, 5.103 para
atender ao programa Caminho da Escola,
além de outros 1.921 miniônibus.
“2013 teve o mesmo resultado de 2012,
período 9% inferior ao resultado de 2011”,
admite o presidente da associação que

congrega os fabricantes de ônibus (Fabus),
José Antonio Fernandes Martins. Segundo
dados compilados pela associação, na comparação entre 2013 e 2012, houve aumento
na casa dos 0,7%, quando a previsão dos
fabricantes era de expansão de 8% a 10%.
Ao analisar o segmento de urbanos,
Martins atribui o resultado tímido às manifestações populares que inviabilizaram
a intenção dos governos municipais de
reajustarem as tarifas. “O resultado foi a
desaceleração do mercado, que terminou
o ano com crescimento mínimo”, diz.
Ainda na visão do comandante da Fabus,
para os modelos rodoviários o ano foi
um pouco mais produtivo, com aumento
de 15,7% nos volumes, se comparado a
2012. “Mas o rodoviário está enfrentando
um impasse na área federal, porque o governo ainda não se decidiu pela licitação
intermunicipal”, ressalta.
Para o futuro, Martins indica que a
perspectiva deste ano é continuar mais
ou menos como está. “Se não tivermos
mudanças drásticas, esperamos encerrar o
ano com uma produção igual a 2013 ou até
entre 2% e 3% melhor que o ano anterior.
O programa Caminho da Escola, que deve
contemplar cerca de 8 mil unidades, pode
compensar o resultado do setor. No caso

Em 2013, Marcopolo
liderou com folga
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Pires de Souza, gerente de Comunicação
e Marketing da encarroçadora paulista.
Já na opinião do diretor comercial da
Neobus, Ronaldo Augusto Fontolan, o período deixou a desejar: “2011 e 2012 foram
anos muitos bons e sabíamos que seria difícil equiparar 2013 com esses resultados, especialmente depois do primeiro semestre”,
afirma. A empresa, que figura na terceira
posição no ranking geral, lançou um novo
carro rodoviário e outro modelo urbano no
período. E se concentrou, de acordo com
Fontolan, em ampliar sua presença em um
número maior de clientes. “Nosso objetivo
foi alcançado. Aumentamos nossa carteira
em 25% com novos clientes do segmento
urbano e do segmento rodoviário”, revelou.

Comil foi a segunda
colocada no ranking de
vendas do ano passado

Carrocerias urbanas
dos urbanos, é difícil dizer pois muitas questões estão ainda em discussão”.

Liderança com folga
No ranking por fabricantes, a Marcopolo reafirmou com folga sua liderança
no mercado brasileiro de carrocerias para
ônibus, por conta das 17.249 unidades
licenciadas no ano, que representaram
52% de participação. “A empresa atingiu as
suas expectativas previstas para 2013, com
produção de mais de 30 mil unidades em
todo o mundo e mais de 18 mil no Brasil,
incluindo exportação”, festejou Paulo Corso,
diretor operações comerciais da Marcopolo.
Na visão do executivo, o mercado em geral
está cada vez mais competitivo e manter
a liderança exige visão estratégia e ações
contínuas com foco em melhorias de processos e de produtos. “Como líderes, nosso
desafio é estar à frente da concorrência, em
tecnologia, em qualidade e também nas
condições que oferecemos para aquisição
dos nossos ônibus”, diz.
Em reconhecimento à liderança do
mercado, a Marcopolo foi distinguida, pela
primeira vez, com o Prêmio Lótus 2014, nas
recém criadas categorias de “Marca do Ano
em Carrocerias de Ônibus” e, também, de
“Marca do ano em Carrocerias de Ônibus
Rodoviários”. “A conquista do Prêmio Lótus
é motivo de orgulho e representa o esforço
que fazemos para nos mantermos líderes”,
afirma Corso, que dá a receita do bolo.
ABRIL 2014

“Nossa estratégia é investir na inovação, na
formação e capacitação de toda a nossa
equipe de profissionais. Somente uma
empresa inovadora, que busque constantemente novas soluções, produtos e processos, poderá vencer em mercados cada vez
mais competitivos”.
Um ano dentro das expectativas,
foi também a análise da Caio/Induscar,
segunda colocada no ranking de fabricantes. “O resultado de 2013 esteve de
acordo com o nosso estudo de mercado
O interesse da empresa é manter seu
share e ser saudável em termos administrativos e produtivos”, respondeu Tânia

À frente de todas as encarroçadoras no
segmento de urbanos (com 4.330 unidades emplacadas e 37,5% de participação
de mercado), a Caio/Induscar festejou o
destaque do Apache Vip como modelo de
ônibus mais vendido no país. Mas, olhando
para o horizonte de 2014, a empresa opta
por uma expectativa mais contida. “A projeção para o ano é de 31 mil unidades, considerando os mercados interno e externo.
Mas, vai depender é claro da manutenção
das condições de financiamento e de realinhamentos tarifários e compensações que
cubram os aumentos de custos dos dois
dissídios coletivos de novembro e maio.
Sem essas premissas, qualquer projeção

87% da vendas da Irizar
em 2013 se concentraram
no modelo I6
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Para a Mascarello, 2013
foi um ano de grande
preocupação

fica difícil”, avalia Tânia, que antecipa que
com demandas de Recife, Belo Horizonte e
a empresa manterá a estratégia de lançar
São Paulo. As indefinições da infraestrutura
dois produtos ao ano e aumentar a capaciprejudicaram a evolução da demanda e há
dade produtiva com a nova fábrica de Barra
muita insegurança no mercado”, lamenta.
Bonita, que deverá entrar em funcionamenO modelo Megaplus é considerado pelo
to a partir do 2° semestre deste ano.
executivo da Neobus o sucesso de 2013.
Na cola do primeiro lugar entre os
“Lançamos em setembro e até o final do
urbanos, a Marcopolo licenciou 3.973
ano mais de 600 carros já haviam sido
ônibus, sendo os modelos Torino e Viale os
vendidos. Este ano inauguramos uma
mais comercializados. “O ano foi conturbafábrica de ônibus urbanos em Três Rios, que
do e as manifestações afetaram os negójá fabricava veículos para o Caminho da
cios, pois muitos operadores deixaram de
Escola e que deve impulsionar a produção
renovar suas frotas. Esperamos que essa
de modelos urbanos”, adianta.
demanda represada no final do ano seja
Já a Mascarello licenciou 819 carroretomada ao longo de 2014”, prevê Corso.
cerias urbanas em 2013, conquistando
Ele aposta na continuidade do interesse
a quinta posição no segmento. O
do mercado, nos dois modelos de destadiretor comercial do
que da encarroçadora para o segmento.
“Pelos seus diferenciais, o Novo Torino deverá ser muito bem aceito e com vendas
crescentes ao longo do ano. O Viale,
em suas várias versões, inclusive BRT,
é outro carro-chefe da Marcopolo”.
Na sequencia do ranking dos
urbanos aparece a Comil, com 10,2%
de participação de mercado, seguida
de perto pela Neobus, que detém
pouco menos de 10%. “O ano passado foi difícil para o urbano”, revela
Fontolan. “A maioria dos grandes
negócios aconteceu no final do ano,
Caio/Induscar: ano
dentro das expectativas
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Grupo Mascarello, Antonino Jacel Duzanowski, diz que 2013 foi um ano de
“grande preocupação”, referindo-se
ao impacto dos embates
entre sociedade e administrações municipais.
“O transporte público
foi utilizado como
válvula de escape
para vários outros
problemas. Com a redução
da tarifa, o volume de compra
diminuiu em um momento
em que a frota nacional está se
tornando obsoleta, precisando
de renovação”. Os modelos
mais comercializados pela Mascarello no segmento durante
o ano passado foram o Gran Via
Midi e Gran Midi. “Para este ano, o
Gran Via passou por adaptações para
suprir as necessidades do mercado,
com duas larguras - 2.5 metros e 2.6 metros -, além do GranMetro, o nosso produto
BRT, que possui as versões articulado e low
entry”. Para este ano, empresa espera atingir
os números de 2011. A estratégia será a atualização da linha urbana, na qual, segundo
Duzanowski, um novo conceito de frente e
traseira foi desenvolvido.

Rodoviário
O final do ano passado teve o efeito de
um balde de água fria para o segmento de
rodoviários, com a suspensão do processo
licitatório de linhas intermunicipais. O que
parecia certo se mostrou improvável e o
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desfecho deste imbróglio não tem data
para ser solucionado.
Líder histórica no segmento de
rodoviários, a Marcopolo licenciou 4.471
carrocerias para esse mercado, ficando
com mais de 60% de share. O modelo mais
comercializado foi o Paradiso 1200, mas
o Paradiso 1800 DD e o Viaggio também
tiveram vendas expressivas. “Para 2014, a
tendência deve ser a mesma. O mercado
brasileiro prefere o ônibus de um piso para
as linhas rodoviárias de médias e longas
distâncias. O Paradiso 1800 DD é muito
usado para turismo, e o Viaggio, tem larga
aplicação em viagens de curtas distâncias e
para fretamento”, analisa Corso.
No caso da Mascarello, que ocupa
a terceira posição, depois da segunda
colocada, a Comil, (1.136 unidades
licenciadas), os modelos que puxaram
as vendas de rodoviários fora os Roma
370 e Roma 350.
Em quarta posição no ranking e
com 343 carros rodoviários licenciados
no mercado brasileiro em 2013, a Irizar
projetava outro resultado para o ano. O
gerente geral da empresa, João Paulo
da Cunha Ranalli, confirma que sem
o revés da suspensão da licitação, “o
resultado do ano certamente teria sido
maior em termos de produção e de
comercialização”. Mas para a encarroçadora, que completa este ano 125 anos
de existência no mundo, o contratempo
não afetou o desempenho. “Comparando 2012 com 2013, o nosso crescimento
no mercado interno foi bem significativo
em função do I6, lançado no final de 2012.
Tivemos crescimento superior a 30% na
comparação com 2012 e, do total licenciado, 87% são vendas de I6, hoje considerado
o carro-chefe da empresa”, diz. Para este
ano, a expectativa do executivo é que
o resultado seja 10% a 15% inferior na
comparação com 2012. “Isto porque, temos
uma conjunção de fatores: financiamento
com juros mais altos, além dos eventos que
devem tumultuar o cenário. Será um ano
atípico”, avalia.
Na mesma linha de raciocínio, o diretor
comercial da Neobus afirma que a indefinição da licitação de ônibus interestaduais
retarda a decisão de compra, mantendo
muitas frotas apenas no limite legal. “Mas,
ABRIL 2014

de qualquer forma, avançamos muito no
rodoviário puro, equipado com motor
traseiro. Temos hoje 73 clientes no território
nacional quando, em 2012, tínhamos um
número bem reduzido”, revela Fontolan.
No caso da fabricante, o modelo de maior
comercialização no passado no rodoviário
foi o N10 380, seguido pelo N10 360.
A Caio/Induscar figura na quinta colocação no ranking do segmento. “Nosso
modelo mais vendido foi o Solar 3200”,
conta Tais. Segundo ela, 2012 e 2013
estiveram dentro da expectativa. “Em
2013, em relação ao segmento rodoviário
e intermunicipal, temos 3% de share. Já

No segmento de microônibus, a Volare
confirmou o seu domínio, ao encerrar o ano
com 80% de share e 6.090 unidades licenciadas no ano. “A Volare é líder brasileira em
seu segmento e a única a fornecer veículos
completos, grande diferencial de mercado”,
comenta Mateus Ritzel, diretor comercial
da Volare. “A empresa, com modelos que
atendem desde 15 até 36 lugares transformou o mercado brasileiro de microônibus
com estratégias diferenciadas de vendas,
como a rede exclusiva de concessionários,
entre outras”.
Grande aposta do mercado, o programa Caminho da Escola foi como um bálsa-

Para a fabricante gaúcha
Neobus, objetivos
foram alcançados

com relação ao intermunicipal, temos
10% de participação no mercado. E neste
ano queremos chegar a 10% de participação de mercado”, avisa a executiva.

Minis, micros e Caminho da Escola
Nestes segmentos, a liderança alternou-se entre Neobus, Volare Marcopolo e Caio/
Induscar. “A Neobus é muito expressiva no
segmento de miniônibus; é onde nascemos.
Conseguimos manter boa participação, mas
a custa de sacrifício de margens para manter
os preços competitivos frente aos novos
concorrentes que entram no mercado brasileiro”, diz Fontolan, festejando o primeiro
lugar entre os fabricantes de miniônibus,
que rendeu à empresa o primeiro troféu do
Prêmio Lótus nessa categoria.

mo em um ano bicudo. Considerado pela
maioria dos entrevistados uma parceria ao
estilo ganha-ganha, o projeto representa
parcela importante do faturamento anual
das fabricantes. Considerando apenas
as versões de ônibus médios – excluídos
os microônibus - a liderança foi da Caio/
Induscar, com 2.733 veículos licenciados.
A Marcopolo, segunda colocada, também
teve um ano expressivo, com 2.370 carrocerias emplacadas. “O fornecimento para os
programas de escolares representa cerca de
20% da produção da Marcopolo Rio. Este
ano, já temos a possibilidade de comercializar outras 4.100 unidades, sendo 1.500 do
modelo da Volare e o restante de Senior
Midi, que serão produzidos na Marcopolo
Rio”, finaliza Ritzel.
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Fiorino 2014: novo motor
1.4 EVO e capacidade para
mais 30 quilos de carga

Renovado e completo
Para preservar a liderança no segmento de furgões leves, a Fiat lança o Fiorino 2014.
Modelo tem novo motor e design atualizado, além de mais capacidade de carga
por Sonia Crespo

E

le apareceu pela primeira vez
na Fenatran, em outubro de
2013, e despertou a atenção do
público pelo visual moderno. Mas a
grande novidade do novo Fiorino 2014,
lançado no final do ano passado,são
os 30 quilos a mais de capacidade de
carga que o veículo passou a oferecer.
Completo e robusto, o novo furgão da
Fiat quer continuar líder de vendas
em sua categoria, posição que preserva há décadas. Em 2013, seu share
alcançou 29% no segmento. Mesmo
custando um pouco mais que a versão antiga, as novidades justificam
os cifrões: a nova geração substituiu
o motor 1.3 pela versão 1.4 Evo, que
alcança até 88 cv de potência. Entre as
novidades embarcadas estão os airbags e freios ABS de série, exigidos legalmente em todos os veículos vendidos
desde janeiro de 2014.
“O novo Fiorino é um veículo competitivo o bastante na sua categoria a
ponto de projetarmos vendas de 24 mil
unidades para 2014”, comenta Lélio
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Ramos, diretor comercial da montadora, creditando parte desse otimismo à
saída da Kombi do mercado. Em 2013,
o veículo somou 12,4 mil unidades
emplacadas. O dirigente antecipa que
a nova versão do utilitário terá preço
5% mais competitivo que seu maior
concorrente, o Kangoo da Renault.
Ì PLATAFORMA MODULAR
O carro está 20 centímetros mais
longo, 2,1 cm mais largo e 2,7 cm
mais alto. “Trabalhamos com uma
plataforma modular, que nos permite
versatilidade”, diz o diretor de design
de produto da Fiat Chrysler, Claudio
Demaria, justificando as dimensões
ampliadas, que permitem o transporte de 650 kg ou 3,1 mil litros – 100
litros a menos que a versão anterior.
“Tivemos de privilegiar a aerodinâmica para aumentar a eficiência do carro”, explica. O assoalho está mais baixo, para facilitar o acesso, e as portas
traseiras assimétricas abrem em duas
posições, 90 e 180 graus, melhorando
o fluxo da carga.

Trintão com
cara de 20
Não parece mas o Fiorino tem
34 anos. Nascido em 1980 como
derivado do Fiat 147, o utilitário já
soma 1 milhão de unidades produzidas no País, desde seu lançamento.
Segundo a montadora, o novo
furgão exigiu o trabalho de 357 engenheiros durante um ano e meio.
“Foram 513 mil horas de engenharia
e 93 mil horas de testes”, estima
Claudio Demaria.

FURGÃO LEVE 2

De portas abertas
Renault mostra Kango Express versão 2015, com porta lateral opcional
e outras melhorias cosméticas. E preço sugerido a partir de R$ 40,8 mil
por Valeria Burztein

A

Renault apresentou ao mercado o novo Kangoo Express
versão 2015. Os destaques
ficam por conta da oferta da porta lateral, oferecida como opcional e freios
ABS e airbag duplo de série. Acrescente-se a isso outras melhorias cosméticas, como a nova identidade visual da
marca e o para-choque pintado com
áreas de contato em borrachas pretas. Além de um novo volante e outras
mudanças internas, de padronagens
e painéis e logotipos.
De acordo com o gerente de marketing de produto, Juliano Rossi Machado, a porta lateral opcional é a
mais barata do segmento, custando
em média R$ 1.000,00. Na versão anterior, o componente era vendido por
R$ 1.600,00. Segundo ele, o preço da
concorrência varia entre R$ 1.600 e
R$ 2.600. “A porta lateral é mais que
um opcional. É essencial. Entre outras
vantagens, ela proporciona mais agilidade na carga e descarga, praticidade e economia de tempo. Percebemos
que, neste segmento, quem dirige é
muitas vezes quem faz a entrega. Agilidade nesse processo é imprescindível”, afirma o gerente.
Ì AUMENTO DA DEMANDA

Por conta de tantas virtudes, a
montadora projeta que 80% dos pedidos do novo Kangoo incluam esse
opcional. “Até o ano passado, 50% dos
carros eram vendidos com porta lateral. Com a redução de valores, acreditamos no aumento da demanda. A
opção deixa o veículo mais completo,

A versão 2015 tem motor 1.6 16V Hi-Flex, com potência de 98,3 cv
(etanol) e 95 cv (gasolina), a 5.000 rpm. O torque máximo é de
15,3 kgfm (etanol) e de 15,1 kgfm (gasolina), a 3.750 rpm.

com preço mais competitivo”, destaca
Juliano, confiante na virtudes do produto (ver quadro).
Quanto às expectativas de vendas, o executivo desconversa. Ele
admite que não planeja fazer o
mesmo volume do Fiat Fiorino, que
há anos lidera esse mercado. “Queremos ter uma atuação importante

no segmento e o segundo lugar hoje
nos conforta”.Segundo ele, o foco
das vendas está bem pulverizado,
mas o potencial de compradores
frotistas é grande. “Já faturamos 50
unidades para um grande frotista
e emplacamos outras 58 unidades,
para servir de teste drive junto à
rede”, finaliza.

Posição confortável
O preço de tabela da nova versão do Kangoo Express será R$ 40.850. A porta
lateral no modelo da Renault soma mais R$ 1000 ao valor; a direção hidráulica,
mais R$ 2.100 e o pacote direção e ar, R$ 4.700. “Estamos lançando um carro 2015,
enquanto nossa concorrência ainda é 2014 Só ele oferece 800 Kg de capacidade de
carga, 2,8 metros cúbicos de volume e, ainda, um motor flex 1.6 de 16 válvulas, portas traseiras assimétricas com amplo ângulo de abertura 180º e a porta lateral mais
barata do mercado. O veículo também recebeu a nota A no Programa Brasileiro de
Etiquetagem Veicular do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial) na categoria de comerciais leves. Temos também uma nova
família de acessórios, com calha de chuva, a divisória de habitáculo, vidros e travas
elétricos”, proclama Juliano Machado.
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IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

Colheita bendita
A exemplo dos resultados alcançado no segmento de caminhões pesados, a safra
recorde de 2013 também impulsionou as vendas de implementos graneleiros e
basculantes, que responderam pelo crescimento do setor no período
leves, as projeções são ainda mais
enxutas: “Devemos encolher mais
que 5%”, calcula.
Quanto às exportações, Braga
diz que a tendência é de continuar
orbitando no volume de 5 mil unidades anuais. Hoje a capacidade
instalada brasileira para produzir
implementos rodoviários é de 190
mil unidades/ano.

por Sonia Crespo

O

ano de 2013 foi excelente para os fabricantes de
implementos rodoviários,
com boas vendas de equipamentos
pesados como caçambas, pranchas
e graneleiros para atender a pujança da safra agrícola. A Indústria de
implementos rodoviários encerrou
o ano passado com 177.876 unidades comercializadas, o que representou desempenho positivo de
10,89% sobre o total de 2012, quando o setor distribuiu 160.414 veículos no mercado brasileiro. “Com
as 70 mil unidades de implementos pesados emplacadas em 2013
atingimos nosso recorde histórico”,
destaca Alcides Braga, presidente
da ANFIR, associação que reúne os
fabricantes de implementos. “Percebemos que o cliente teve senso de
oportunidade, despertada pelas facilidades do financiamento federal via
FINAME, que provocou a antecipação
nas compras”, diz. Já as vendas da linha de implementos leves (reboques
sobre chassis)praticamente repetiram o resultado de 2012, com pouco
mais de 107 mil equipamentos.
Braga acredita que a versão graneleira continuará puxando os índices de comercialização do setor em
2014. No entanto, o executivo não
anuncia uma projeção muito animadora para este ano: “Como vivemos um ano totalmente atípico em
2013, acreditamos que 2014 sofrerá
retração de 5% para o setor”, observa. Para o segmento de implementos
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Ì ESPECIAIS EM ALTA

Braga, da Anfir: graneleiros
continuarão puxando os
índices de comercialização
do setor em 2014

Vida útil longa
Alcides Braga comenta que
a compra de novos implementos
rodoviários geralmente está atrelada à ampliação da frota desses
equipamentos, e não à renovação
dos ativos. “Com a devida manutenção, esses equipamentos preservam
a resistência por décadas. Porém
eles acabam se tornando obsoletos porque temos uma renovação
tecnológica constante. Alguns
equipamentos da década de 80,
por exemplo, chegam a ter 40% a
mais de peso que as versões atuais”,
comenta Alcides Braga.

Na Truckvan, da qual Alcides
Braga é sócio-diretor, o crescimento de 81% no faturamento de 2013,
que chegou aos R$ 138 milhões,
superou qualquer expectativa da
empresa. Braga atribui boa parte
desse resultado às vendas da linha
de unidades móveis especiais. “Foi
um ano atípico, que provavelmente não se repetirá tão fácil”, comenta.
No segmento de baús de alumínio,
especialidade da marca, foram entregues cerca de 3 mil kits ao longo do
ano. “Não sei se teremos tempo para
colher os resultados da nova fábrica
ainda este ano. Ainda assim, projetamos uma evolução de resultados entre 20% e 25%”, estima.
A safra recorde do ano passado e
o consequente aumento da demanda
por caminhões e veículos rebocados
garantiu ao grupo Randon receita líquida consolidada de R$ 4,3 bilhões,
com aumento de 21,5% no ano. O
segmento de Veículos e Implementos
respondeu por 52,8% do resultado.
A linha de Veículos Especiais mostrou desempenho diferenciado, com

1.316 unidades faturadas
em 2013 contra 1.085 em
2012. O diretor presidente
Empresas Randon, David
Abramo Randon, avalia
que “para este ano nossa preocupação é com
os custos tarifários que
penalizam e encarecem
toda a cadeia”, avalia.

Marcos Noma e o basculante meia cana:
em 2013, fabricante teve crescimento de
36% em volumes e em receita

Ì FORÇA AGRÍCOLA
Se em 2013 a indústria de caminhões se fortaleceu com as demandas
do agronegócio, para os
fabricantes de implementos rodoviários o panorama não foi diferente. Marcos Noma, presidente da
Noma Implementos Rodoviários, é o
primeiro a concordar que o setor saiu
ganhando com a colheita da soja em
2013. “Crescemos 36% em volumes e
em receita”, anuncia o executivo.
Nas previsões para 2014, Marcos
Noma faz questão de salientar que a
Copa do Mundo pode ter gerado algum resultado para o setor, mas que
não foi percebido pela Noma.
Líder no segmento de caçam-

acredita que 2014 venha a ser um
ano de boom comercial. “Preferimos
apostar num resultado semelhante
ao de 2013”, analisa o executivo.
José Carlos Spricigo, presidente da fabricante Librelato, tem uma
estratégia infalível para períodos de
demandas repentinas. Possui cinco
plantas de implementos, todas localizadas dentro de um raio de 50 quilômetros. Todas, por sua vez, têm estrutura de produção que
permite a fabricação de
Spricigo, da Librelato: cinco
qualquer tipo de impleplantas com produção
mento, dentro das linhas
intercambiável atendem
pesada e leve, o que permelhor demandas repentinas
mite à marca remanejar
a produção de volumes
entre as unidades. A estratégia tem dado certo:
no segmento de reboques e semirreboques,
onde o mercado geral só
foi 10% além dos volumes de 2012, a Librelato superou a marca dos
30%, perfazendo uma
receita 41% superior à
realizada no período anterior. Para 2014, a Librelato centrará esforços na
linha leve.

bas sobre-chassi para o segmento
de mineração, a Rossetti também
colheu ótimos frutos comerciais em
2013, ainda que o comportamento
de mercado haja oscilado bastante
ao longo do ano, segundo o diretor
geral Daniel Rossetti: “O sobre-chassi basculante e o semirreboque basculante representaram, juntos, 70%
das vendas no período”, diz. Também cauteloso, Daniel Rossetti não
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PANORAMA
EMPRESA ENGAJADA

VAI E VEM

>>> A Braspress decidiu aproveitar sua frota operacional para
divulgar a cultura de doação no
Brasil. “Já que nossos caminhões
são verdadeiros outdoors ambulantes, queremos levar essa
mensagem para todo o país”,
explica UrubatanHelou, Diretor-Presidente da empresa.

>>> A operadora logística Total
anunciou a contratação de Alexandre Antonelli para o cargo de Diretor
Comercial da empresa.
>>> José Antonio Valiati é novo diretor
de relações com investidores, da Marcopolo. Ele sucede a Carlos Zignani,
que continua como diretor estatutário.

MARCOS DE PRODUÇÃO
>>> A Iveco alcançou a marca de 300 mil caminhões produzidos na fábrica de
Sete Lagoas (MG), inaugurada no ano 2.000. Um IvecoHi-Way, adquirido pela
Três Américas Logística e Transportes recebeu o número histórico.

>>> A Meritor nomeou Joe Plomincomo novo presidente para as
regiões da Europa e Ásia-Pacífico,
junto com Chris Villavarayan, eleito
presidente para as Américas.
>>> Mario Morelli é o novo diretor
de aftermarket para a América do
Sul, da Meritor. Formado em engenharia civil, o executivo tem sólida
experiência no setor de autopeças,
no Brasil e no exterior.
>>> Depois de atuar como diretor de
assuntos institucionais e governamentais da Renault-Nissan, Antônio
Calcagnotto deixou a empresa, para
assumir a área de assuntos corporativos da Unilever.

>>> Já a Renault, comemorou o 15º mil utilitário Master fabricado no Brasil, na
planta industrial de São José dos Pinhais, no Paraná.

LUCROS & PERDAS
>>> A Pacer Logística registrou um incremento
de 45% no faturamento de 2013, que saltou para
R$ 39 milhões. O volume transportado no ano
foi de 48 mil toneladas.
>>> A Coopercarga anunciou que a receita no
ano passado totalizou R$ 746 milhões, refletindo um aumento de 22% em relação a 2012.
Para o ano em curso, a empresa projeta uma
expansão de 15% no volume de negócios.
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EXPANSÃO
MINEIRA
>>> A DHL Express
inaugurou um novo centro
de operações em Contagem
(MG). O empreendimento é
parte do plano de expansão
da companhia, que prevê
investimentos de R$ 2
milhões no Estado, para
compra de veículos, novas
rotas e contratações de
funcionários.

>>> A Talog, braço logístico da Holding TA, anuncia a contratações de
Marcelo Sevá e Rui Campos. O primeiro vai assumir a gerência comercial e
o Campos, a gerência operacional.

2

sg

.
O²

em

lo

por

3 p issõe to

e

respond
e
t
r or cen

das bais de C

O t ranspo

Impulsionando
inovação em transporte.

$GHPDQGDSRUWUDQVSRUWHVHJXURH¿FLHQWH
HHFRQ{PLFRHVWiFUHVFHQGRWmRUiSLGRTXDQWR
DVHFRQRPLDVHPGHVHQYROYLPHQWRGRPXQGR
$VWHFQRORJLDVSDUDJHUHQFLDPHQWRGHHQHUJLD
PHFkQLFDGD(DWRQHVWmRFRQWULEXLQGRSDUD
RGHVHQYROYLPHQWRGDVVROXo}HVGHWUDQVSRUWH
GDSUy[LPDJHUDomRTXHFRQWLQXDUmR
DLPSXOVLRQDUQRVVRFUHVFLPHQWR
$QWHFLSHRDPDQKm5HDOL]HKRMH
ZZZHDWRQFRPEU

