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EDITORIAL

Essa tradicional edição de FROTA&Cia, dedicada ao mercado de utilitários 
e comerciais leves, traz uma importante novidade para todos os leito-
res. É o resultado de um trabalho que vem sendo desenvolvido desde o 

final do ano passado, em parceria com outras duas empresas de comunicação, 
igualmente focadas no mercado automotivo e de transportes, a Agência Autoin-
forme e a Texto Final de Comunicação Integrada.

Trata-se do Prêmio Maior Valor de Revenda – Veículos Comerciais 2015; uma 
iniciativa que tem tudo para se transformar em um novo balizador de mercado, 
para uso de proprietários e administradores de frotas de veículos comerciais, 
fabricantes e distribuidores de veículos, administradores e proprietários de 
frotas, além de bancos, financeiras e seguradoras. Muito mais que uma sim-
ples homenagem, a nova premiação possibilita identificar as marcas e modelos 
de caminhões e utilitários que apresentam a menor depreciação de preços no 
valor de revenda, depois de três anos de uso. 

Para tanto, o estudo leva em conta os levantamentos de preços de veículos 
novos e usados apurados pela Molicar – empresa especializada nessa atividade 
- e processados pela Agência AutoInforme e o Frota DataBank, braço estatístico 
da Editora Frota. A iniciativa complementa a premiação “Maior Valor de Reven-
da – Autos”, lançada pela Agência Autoinforme em 2014, igualmente baseada 
em estudo de mercado realizado há mais de 10 anos pela Molicar, mas com 
foco em veículos de passeio.

A nova versão reúne informações de todos os caminhões e utilitários ofere-
cidos no mercado brasileiro, cujos licenciamentos superam mais de 30 unidades 
por ano, possibilitando a criação de um ranking dos mais valorizados. A revela-
ção dessa cobiçada lista facilita a tomada de decisões, por parte de todos aqueles 
envolvidos com o mercado de veículos novos ou usados. Como presente especial 
para os nossos leitores, essa super edição de FROTA&Cia mostra os três primei-
ros colocados da edição 2015 da premiação, já que o relatório completo será 
comercializado pela Agência Autoinforme e a Molicar.

No momento em que a indústria brasileira de veículos 
comerciais vive um de seus piores momentos, fruto de 
uma abissal queda nas vendas em decorrência da retra-
ção econômica, a iniciativa é mais que oportuna. Pelo 
fato de oferecer ao mercado uma ferramenta que per-
mite identificar, com precisão, os veículos que oferecem o 
melhor retorno do capital investido; uma informação mais 
que valiosa, em tempos de escassez e cautela. 

José Augusto Ferraz
Diretor de Redação
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TRANSPORTE ON LINE

400 mil caminhões
A Ford Caminhões comemorou a marca de 400.000 

veículos produzidos na planta de São Bernardo 
do Campo (SP). A linha entrou em funcionamento 

em 2001, com a desativação da antiga fábrica no Ipiranga. 
Uma unidade do modelo extrapesado Cargo 2429 foi esco-
lhida para marcar o feito histórico.

Exame  
difícil
Foi novamente adiado 
o prazo da exigência de 
exame toxicológico para 
motoristas profissionais 
das categorias C, D e E. A 
prorrogação foi justifi-
cada pela dificuldade 
do Contran (Conselho 
Nacional de Trânsito) em 
credenciar laboratórios 
autorizados a realizarem 
os testes. A nova data 
para adoção da medida é 
1º de janeiro de 2016.

O Ministério Público 
Federal e a Polícia 
Rodoviária Federal 
assinaram acordo de 
cooperação técnica 
para combater o exces-
so de peso nas rodo-
vias federais. O acordo 
prevê o intercâmbio de 
documentos, estudos 
e trabalhos técnicos 
referentes à fiscaliza-
ção para formação de 
banco de dados e de 
publicações.

 

A presidente Dilma 
Rousseff vetou o artigo 
da Medida Provisória 
661 que permitia o refi-
nanciamento de cami-
nhões para empresas 
com faturamento acima 
de R$ 2,4 milhões por 
ano. Ela manteve o 
benefício para cami-
nhoneiros autônomos 
e pessoas jurídicas do 
transporte rodoviário 
de carga que faturem 
até esse valor.

De olho 
no peso

Só para  
autônomos

Prova de confiança
Em meio a uma brutal queda das vendas de 
caminhões e ônibus, a Iveco reafirmou seu com-
promisso de investir R$ 650 milhões no Brasil até 
2016. A afirmação é do recém nomeado vice-
-presidente da empresa para a América Latina, 
Marco Borba (foto). Segundo o executivo, tais 
recursos vão atender a três objetivos prioritários: 
a nacionalização de componentes, a melhoria 
dos processos industriais e a pesquisa e desen-
volvimento de produtos novos e atuais.

Cota contemplada
O Festival do Consorciado Contemplado, uma iniciativa da Anfavea, Fenabrave e Abac, para estimular o 
mercado de autoveículos conta agora com site próprio www.festivaldoconsorciado.com.br. No endereço, 
os consumidores poderão encontrar dados sobre as empresas participantes da ação e suas concessioná-
rias, entre outras informações, além das perguntas e respostas mais frequentes.
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Carretos  
on line
A TruckPad, desenvolvedora de 
aplicativos para o setor de cargas, 
lançou uma nova plataforma - Car-
retos e Mudanças online, - voltada 
para pessoas físicas e pequenos 
comerciantes que precisam fazer 
carreto de mudanças ou produtos. 
Os interessados em contratar um 
carreteiro podem entrar no site, 
colocar a origem e destino, o tipo da 
carga e as características do cami-
nhão que precisa. Depois, por meio 
de um chat, as partes envolvidas 
acertam o serviço.

Peso por  
eixo
O Contran (Conselho Nacional de 
Trânsito) fixou nova metodologia 
de tolerância na aferição de peso 
em veículos de cargas, que passa a 
admitir 5% sobre os limites de pesos 
regulamentares para Peso Bruto 
Total (PBT) e Peso Bruto Total Com-
binado (PBTC) e 10% sobre os limites 
de pesos regulamentares por eixo 
de veículos transmitidos à superfície 
das vias públicas.

Próxima década
A MA8 Management Consulting, especializada na indústria automobilís-
tica, divulgou estudo sobre o setor de caminhões no Brasil, que indica que 
somente no início da próxima década a indústria irá recuperar os níveis de 
produção local de 2011. De acordo com os dados da consultoria, o setor de 
caminhões deve encerrar a década com um volume anual 18% menor do 
que no início do decênio.

Hub tecnológico
Operando com um dos mais modernos softwares WMS do 
mercado, o novo Hub da Natura, inaugurado em Itupeva (SP), 
acomoda, nos 35 mil metros quadrados de área construída, 
uma nova concepção de logística de armazéns de carga. 
O conceito permite coordenar a movimentação em 90 mil 
posições pallet, além de 20 navettes para armazenagem de 
35 mil caixas, utilizando 13 transelevadores, quatro robôs 
de paletização e despaletização automática e duas esteiras 
telescópicas. O site tem fluxo de 60 carretas por dia.  Uma 
das inovações, adiantou  Angel Medeiros, diretor de Inovação 
Logística da Natura, é o eficiente sistema automático de carga 
e descarga de pallets nos caminhões, que leva apenas 5 
minutos e não utiliza mão-de-obra humana.

Pé no freio
Na esteira do mercado 
de caminhões, a indús-
tria de implementos 
rodoviários registrou de 
janeiro a maio de 2015 
uma queda de 40,88% 
no total de produtos 
emplacados, que che-
gou a 37.967 unidades, 
ante as 64.216 do mesmo período de 2014. O segmento Pesado (Reboques e 
Semirreboques) apresentou a maior quebra de 50,44%, com 11.938 unidades 
emplacadas, frente às 24.090 registradas no ano anterior, no mesmo período. 
O setor Leve (Carroceria sobre chassi) se saiu pouco melhor, com retração de 
35,13% (26.029 implementos licenciados).
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Nova empresa
A imprensa internacional informou que o grupo 
Volkswagen iria cindir a MAN e transferir os negócios de 
caminhões e ônibus, bem como a MAN Latin America, 
para uma nova empresa chamada Truck & Bus Holding 
GmbH. A notícia foi publicada pelo jornal alemão Frank-
furter Allgemeine Zeitung. A publicação afirmou ainda 
que as operações de motores diesel da MAN e a área 
de transmissão Renk ficariam no grupo Volkswagen. A 
MAN e a Volkswagen não comentaram o assunto.

Nas alturas
Segundo dados da NTC&Logística (Associação Na-
cional do Transporte de Cargas e Logística) o prejuízo 
com roubo de cargas deve ultrapassar R$ 2 bilhões 
em 2014, considerando a soma dos valores das cargas 
e dos caminhões não recuperados. Foram, aproxima-
damente, 17,5 mil ocorrências no ano passado contra 
15,2 mil em 2013, com a região Sudeste do país na 
liderança de ocorrências.

Novo  
composto
A Continental apresentou 
os pneus HSC1+ e HDC1+, 
que passam a integrar 
o portfólio de produtos 
da marca, para uso 
comercial. Com um novo 
composto presente tanto 
na banda como na base 
de borracha entre as cintas 
e o fundo do sulco, os pneus 
têm mais resistência contra pi-
cotamentos, o que amplia o rendimento quilométrico 
e a recapabilidade. Ambos são adequados para todas 
as condições e tipos de rodagem.

Mais potência e torque
A Mercedes-Benz lança no mercado brasileiro uma versão 
da linha Sprinter 311 CDI Street, equipada com motor OM 651 
cerca de 12% mais potente. O engenho fornece 129 cavalos de 
potência, contra 114 cv da versão anterior e oferece 7% a mais 
de torque (30,5 kgfm@1200-2400 rpm), frente aos 28,5 kgmf 
do modelo antigo.

Loja de fabrica
Já está disponível no Brasil a Iveco Store, linha de artigos 
variados da montadora italiana. A cartela de produtos conta 
com camisetas, bonés, mochilas, miniaturas de caminhões, 
placas decorativas, entre outros objetos. A linha completa 
pode ser vista e adquirida através da plataforma e-commer-
ce, em www.ivecostore.com.br.
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10 que vira 13
Livre de 
pedágio
Desde o dia 1º de maio, os 
caminhões vazios que transi-
tarem sobre a ponte do do Rio 
Paraguai, em Corumbá (MS), 
estarão livres do pagamento 
de pedágio sobre os eixos 
suspensos. A Resolução, 
publicada no Diário Oficial do 
Estado (20/maio), faz parte do 
pacote de medidas sancio-
nada pela presidente Dilma 
Rousseff denominada lei dos 
caminhoneiros.

Recall do 
F-4000
A Ford anunciou o recall dos 
caminhões F-4000, versão 4x4 
e modelo 2015, produzidos 
entre 29 de janeiro de 2014 a 24 
de fevereiro de 2015. O motivo 
é um possível defeito no eixo 
cardã, que pode causar vibração 
excessiva, ruído e, na hipótese 
de uso continuado, risco de 
desprendimento da peça.

Mudança radical
A direção autônoma vai mudar radicalmente o transporte rodoviário de cargas 
num futuro próximo. A afirmação é do secretário-geral do Fórum Internacional 
de Transportes (ITF), José Viegas, em entrevista ao Valor Econômico. Segundo 
Viegas, o uso mais intensivo de caminhões “sem motoristas” vai ter importân-
cia decisiva na redução dos custos do transporte rodoviário de mercadorias. 
“Hoje, na Europa, os caminhoneiros representam cerca de metade do custo do 
frete de longa distancia”, comentou.

Com terceiro eixo de fábrica, na configuração 6x2 e peso bruto total de 13 to-
neladas, o VW Delivery 10.160 Plus apresenta capacidade máxima de tração de 
13,7 toneladas. Segundo o fabricante, a força na roda de tração é 8,9% superior 
que seus concorrentes. O modelo é equipado com o motor Cummins ISF 160 e 
está disponível com a caixa de transmissão ZF 6S 1000 TO de seis velocidades.

Hoje, o transporte de cargas 
está à mercê da economia. 

Por parte dos governos, não 
vejo medidas que possam 

ajudar o setor.

Paulo Sérgio Ribeiro
Vice-presidente do Setcemg
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Relacionamento lucrativo

por Sonia Crespo e Valeria Bursztein

A exemplo do que já acontece, 
há alguns anos, nas vendas 
de caminhões, pacotes de ma-

nutenção complementares à garantia 
de fábrica estão sendo oferecidos na 
venda de veículos utilitários, de carga 
e de passageiros. Esse chamariz de pós-
-venda deixa de ser um simples atra-
tivo econômico na hora da escolha do 
veículo e hoje também representa uma 
alavanca comercial para esses veículos, 
além de instrumento de fidelização. É 
bom para os clientes, que veem seu ati-
vo preservado e disponível, e também 
para a montadora, que diversifica sua 
cesta de receitas e prolonga o convívio 
com os compradores. Carlos Garcia, 
gerente sênior de Vendas e Marketing 
Vans da Mercedes-Benz do Brasil, refor-
ça essa teoria dizendo que o tratamen-
to do pós-venda passou a ser o principal 
diferencial para consolidar as vendas 
do produto. Ele compara a venda ao 
“período de namoro” e o pós-venda ao 
“casamento” com o cliente. 

“Para toda a Linha Sprinter ofere-
cemos a mesma qualidade de atendi-
mento prestado aos caminhões e ôni-
bus”, garante. A montadora oferece duas 
configurações de garantia de fábrica: 
para as versões de carga, são 12 meses 
sem limite de quilometragem, e para as 
vans são 75 mil quilômetros, sem limi-
te de tempo. Garcia conta que fechar a 
compra associada a um contrato de ma-
nutenção vem se tornando uma prática 
cada vez mais comum e necessária para 
o  cliente Sprinter: “É uma forma de ga-
rantir a disponibilidade do veículo”, ava-
lia, estimando em 10% a quantidade de 

compras casadas. As revisões 
periódicas básicas, por 
exemplo, que se limi-
tam a troca de óleo,  
costumam levar 
um dia, no máxi-
mo, diz o dirigente.

Além da ga-
rantia oficial, a 
Mercedes-Benz dis-
ponibiliza  três tipos de 
contrato de manutenção 
para seus utilitários: o Basic 
Service, que abrange a revisão pre-
ventiva no período de 1 até 5 anos; o Full 
Service, que inclui as revisões preventi-
vas e manutenções corretivas, assegu-
rando serviço de guincho e deslocamen-
to mecânico durante o período que for 
contratado; e o Lube Service, opção que 
cobre as trocas de óleos (motor, câmbio 
e eixo), filtro de óleo do motor e mão 
de obra nos intervalos estabelecidos no 
Manual de Manutenção do veículo. 

As demandas por componentes 
são atendidas em até 24 horas, afirma 
Garcia. “Mantemos um estoque de 7 

mil componentes 
cadastrados”, diz. 

Com 186 pontos de 
atendimento em todos 

os estados,  a rede de con-
cessionárias da marca conta ainda 

com a revenda Van Center, da De Nigris, 
primeira concessionária que atende ex-
clusivamente o produto Sprinter, locali-
zada na capital paulista. 

 AMBIENTAÇÃO  

A Renault, por exemplo, tem o pro-
grama Rede PRO+ , com 63 concessioná-
rias distribuídas pelas principais cidades 
pelo Brasil com cobertura territorial de 
92%. Trata-se de um ambiente montado 
para vendas e suporte a clientes. Cada 

Novos formatos de pacotes de manutenção oferecidos na venda de utilitários, de 
carga e de passageiros, satisfazem o timing operacional do cliente e, ao mesmo tempo, 
reforçam as finanças da unidade de negócios de pós-venda das concessionárias 

Garcia, da Mercedes-
Benz: compra associada 

a um contrato de 
manutenção vem se 

tornando cada vez  
mais comum entre 

clientes da Sprinter



17Frota&Cia
JUNHO DE 2015

Novos pacotes à vista

Renault PRO+ conta com 
12 profissionais dedi-
cados exclusivamente 
ao cliente profissional 
e deficiente físico. Ao 
atendimento frotista, 
cada concessionária 
dispõe de no mínimo 
dois boxes com me-
cânicos devidamente 
treinados, além de área 
comercial 100% dedicada para empre-
sas e clientes profissionais.

A evolução do programa em ter-
mos de volume de atendimento/ano in-
dica que há demanda para tal. De acor-
do com a gerente nacional do PRO+, 
Raquel Ribeiro, “o crescimento de pas-
sagens anual está por volta de 12%. O 
perfil do frotista que utiliza esse serviço 
é um profissional que não pode perder 
tempo na manutenção de seu veículo 
e procura um preço justo. No caso de 
revisões programada a Rede PRO+ é 
capaz de entregar o veículo sempre no 
mesmo dia”, detalha Raquel, que ex-
plica que tanto o pequeno, o médio ou 
grande frotista recebe o mesmo trata-
mento. “Não existe diferença no progra-
ma e serviços oferecidos aos frotistas, 
independente de seu tamanho. Todos 
clientes profissionais dependem do seu 
veículo para o giro de seu negocio”, diz. 
Raquel relata que os serviços de manu-
tenção programada são os mais procu-
rados, em seguida os de alinhamento 
e balanceamento para evitarem o des-
gaste prematuro dos pneus.

Caso o frotista ou usuário de uti-
litários operar com cargas, a Renault 
oferece a vantagem de permitir as ma-
nutenções e reparos necessários com 
o veículo carregado, uma vez que toda 
a Rede PRO+ conta com elevadores 
com capacidade de cinco toneladas 
e vão livre de aproximadamente seis 
metros de altura.

Líder de vendas de utilitários, a Fiat oferece garantia completa de um ano para todos 
os modelos da marca. Também disponibiliza o pacote de Revisão Programada, que prevê 

uma manutenção preventiva a cada 10.000 ou 15.000 km, de acordo com 
o utilitário,   no qual são executados serviços necessários para 

a preservação e o perfeito funcionamento do veículo, como 
troca de óleo, de filtros, fluido de freios etc. Outros 

pacotes são formatados e oferecidos diretamente 
pelas concessionárias, de acordo com informa-

ções da montadora, que anuncia novidades 
nesse sentido “para breve”. Hoje, a Fiat tem 
567 concessionárias com oficinas que aten-

dem todos os utilitários e 187 concessionárias 
com oficinas habilitadas para a Linha Ducato.

Para dar suporte aos clientes, toda 
a equipe envolvida no PRO+, seja ela co-
mercial ou técnica, recebe treinamento 
especializado no Centro de Treinamento 
Renault, sendo, em média, 23 formações 
por colaborador envolvido. Alem disso, 
está o SAC da montadora. “Nosso dife-
rencial de TI fica por conta da reatividade 
do SAC Renault, que nos possibilita tratar 
com máxima priorização qualquer natu-
reza de problemas através do Flash SAC 
Frotista, onde todas as áreas recebem 
diariamente a demanda e precisam dar 
uma resposta em até 24 horas para aten-
der nosso cliente”, diz a gerente.

Raquel explica que a montadora 
investe em serviços de pós vendas in-
dependente de quão bicudos os tempos 
estiverem. “Os serviços de pós-vendas 
sempre foram importantes para com-
posição de receita e cada vez mais a 
qualidade do serviço para clientes pro-
fissionais definirá a compra dos produ-
tos Renault. A Renault do Brasil já vem 
demonstrando van-
guarda com progra-
mas de manuten-

ção diferenciadas e com preço justo ao 
cliente. A própria Rede PRO+ e a criação 
do Renault Minuto demonstram a serie-
dade da Renault com os serviços presta-
dos aos clientes”. A executiva refere-se 
ao programa que oferece uma equipe 
especializada para serviços de revisões, 
com a avaliação do estado de correrias, 
freios, conjunto de iluminação, troca 
de óleo, monitoramento de sistema de 
ignição, os filtros, a suspensão e o ba-
lanceamento e alinhamento do veícu-
lo. “Este ano, além do crescimento da 
Rede PRO+ e do Renault Minuto ainda 
teremos uma novidade, que será o Pro-
jeto Motrio, que venderá peças genuínas 
Renault em autopeças e oficinas espe-
cializadas com condições especiais de 
compras”, adiantou Raquel.

 NOVOS NEGÓCIOS 

 O diretor de Vendas Corporativas e 
Seminovos das marcas Peugeot, Citroën 

Líder de vendas de utilitários, a 
Fiat oferece garantia completa 

de um ano para todos os 
modelos da marca (na foto, a 

versão Ducato van). 

Programa Pro+, 
da Renault: cliente 
frotista quer preço 

justo e não pode 
perder tempo na 

manutenção
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Pacheco, da Peugeot/Citroen: em 
tempos de recessão,  serviços de 

pós-vendas ganham importância na 
composição da receita

e DS no Brasil, Luiz Eduardo con-
corda com a afirmação que em 
tempos de declínio do apetite 
dos compradores, os serviços de 
pós-vendas ganham importân-
cia na composição de receitas. 
“Certamente. Além do pós-ven-
da ser uma importante unidade 
de negócios para o concessioná-
rio, representa naturalmente o 
melhor caminho para futuras ou 
novas negociações”.

Segundo ele, a empresa vem de-
senvolvendo um política focada na 
qualidade e que assegure um atendi-
mento ágil e exclusivo. “Temos reali-
zado um trabalho proativo e bastante 
competitivo no segmento de vendas 
corporativas. Exemplo disso é o Pro-
grama Business Center, que preconiza 
uma série de standards e controles de 
qualidade, sendo 100% dedicado às 
necessidades de frotistas, locadoras, 
governos, embaixadas e fornecedores”.  

Além de recursos dedicados às 
vendas, os business centers oferecem 
consultores técnicos dedicados, plano 
de manutenção com preços fixos, agen-
damento de revisões, oficina preparada 
para atendimento da gama Jumper e 
serviços de pintura e funilaria exclu-
sivos para veículos utilitários. A rede 
é composta por 130 concessionárias 
completas, em 120 cidades brasileiras.

A empresa prevê aumento no vo-
lume de atendimentos este ano. “Nos-
sa expectativa é crescermos 10% em 
relação a 2014, baseados em nossa 
gama de veículos comerciais médios 
Jumper e em nosso último lançamento, 
o Citroën C4 Lounge THP FLEX, grande 

Para a fabricante Hyundai Caoa, a garantia de 4 anos 
sem limite de quilometragem para o HR é o diferencial 
imbatível, na hora de definir a compra do utilitário. 
Luiz Sérgio Cazzonatto (foto), diretor de Pós-Venda 
do Grupo Caoa, avalia que este prazo de garantia 
se transforma em valor agregado, e pesa favora-
velmente na hora de revenda do utilitário. “Temos 
muitos clientes que trocam seu HR com dois anos, 
e vendem o veículo ainda na garantia”, diz. Por 
outro lado, o recurso também gera um aumento 
na fidelização à marca, garante o executivo: “Temos 
alguns estudos elaborados sobre índices de fidelização e 
posso adiantar que nossa taxa de retenção do cliente é maior 
que a média do mercado”, revela. A  fabricante  conta que sua equipe realiza frequentes 

reuniões de qualidade, para definir os ajustes técnicos necessários a serem adota-
dos no produto. “Também criamos um eficiente suporte de distribuição de 

peças da marca, através do nosso CD de Barueri, em São Paulo”, comenta o 
executivo, destacando a importância estratégica na oferta de componentes. 
Hoje a Hyundai mantém uma rede de 119 concessionárias, das quais 70% 

atendem as demandas de pós-vendas do utilitário. “Na primeira revisão 
de fábrica, a mão-de-obra é gratuita”, acrescenta. “Também no primeiro 
ano de rodagem, disponibilizamos o atendimento  24 horas, com guincho 
gratuito para a remoção do veículo”, destaca.

Diferencial imbatível 

sucesso dentro do segmento 
Frotista”, avalia Pacheco. 

Entre os clientes da 
montadora estão empresas 
privadas, associações ou ór-

gãos públicos. “Isso inclui fro-
tistas (pequenos, médios e gran-

des), locadoras, Governo (Federal, 
Estadual e Municipal), embaixadas, for-
necedores e empresas do Grupo PSA”, 
diz. Entre os serviços mais procurados, 
o carro-chefe é o Plano de Manutenção 
com Revisões com Preço Fixo (plano de 
revisões em intervalos regulares a cada 
10.000 km), pois é também uma garan-
tia de custos operacionais reduzidos. 
“Além do preço competitivo e da preci-
são na verificação dos itens indicados 
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no plano de manutenção periódica, 
este programa também oferece a pos-
sibilidade do parcelamento dos custos 
em até quatro pagamentos mensais.  
Da mesma forma, o fato de contarmos 
com uma ampla estrutura de Peças de 
Reposição, com amplo sortimento de 
peças, também estimula a venda de 
componentes “Balcão” em nossas con-
cessionárias”, explica Pacheco.

A representatividade dos progra-
mas de manutenção e de pós-venda 
para a empresa vem crescendo. “O de-
senvolvimento de novos serviços segue 
uma tendência natural de mercado, 
principalmente com o surgimento de 
novas plataformas digitais ou de re-
lacionamento (como aplicativos, por 
exemplo) etc. Mas, por outro lado, tam-
bém é fundamental a continuidade da 
evolução da estrutura de nossa rede de 
concessionárias, com o desenvolvimen-
to de treinamento e capacitação de co-
laboradores, atualização constante de 
ferramentais, boa gestão do estoque de 
peças, entre outros”, avalia Pacheco.

A montadora lançou recentemen-
te o iCheck, uma ferramenta de pós-
-venda desenvolvida para aperfeiçoar 
o relacionamento entre o consumidor e 
o concessionário Citroën. “Após deixar 
seu Citroën em qualquer concessioná-
ria da marca para revisão ou reparo, 
o cliente recebe um SMS e um e-mail 
com um número PIN. Esse número é o 
código que deve ser usado ao acessar o 
site http://icheck.citroen.com.br. Um ví-
deo é disponibilizado no qual o consul-
tor da concessionária mostra e explica 
eventuais serviços a serem realizados 
no veículo e os orçamentos de cada ser-
viço extra, que poderão ser aprovados 
pelo cliente em conjunto ou separa-
damente, ou simplesmente recusados. 
Simples, rápido e transparente, este ser-
viço é inovador e único à disposição do 
cliente frotista brasileiro”, diz. 

 FIDELIZAÇÃO 

Outra fabricante que vem concen-
trando esforços na área de Pós-Venda é 

a Iveco, atualmente com 94 revendas 
da marca no país. A área compõe uma 
unidade de negócios da rede de con-
cessionárias da marca e, num cenário 
em que a economia está em retração, 
passa a ter maior representatividade 
nos resultados de faturamento. “É atra-
vés do pós-venda que consolidamos a 
fidelização dos clientes, a médio prazo”, 
comenta Rômulo D’Alessandro, geren-
te de serviços da Iveco, salientando que 
hoje, o pós-venda é o que sustenta os 
negócios da concessionária. 

O segmento de utilitários, avalia, 
costuma ser mais dependente dos ser-
viços de pós-vendas, pelas aplicações 
que tem o veículo. Analisando essa ne-
cessidade, a rede de revendas da marca 
desenvolveu, há três anos, um processo 
robusto de atendimento pós-vendas, 
com gestão mais eficiente, que permi-
tirá o crescimento desta unidade de ne-
gócios. Na opinião de D’Alessandro, as 
revendas exclusivas de pós-venda po-
dem ser consideradas uma tendência 
mundial, que surgiram há alguns anos 
na Europa, no auge da crise econômica 
mundial, e poderão chegar agora aos 

países emergentes. “É um momento em 
que o cliente fica mais exigente, quanto 
a qualidade e prazos”, diz.

No pós-vendas Iveco, o cliente 
agenda o dia e a hora para realizar a 
manutenção (ver box). O   procedimen-
to está implementado em 70% das 
revendas da marca no país, segundo 
D’Alessandro. Para estimular ainda 
mais a prática, o gerente de serviços 
diz que a montadora tem uma parce-
ria com os concessionários, oferecendo 
descontos de até 15% na mão de obra 
do serviço para clientes que agendarem 
sua manutenção. “Na concessionária 
Cofipe, concessionária da cidade de São 
Paulo que tem perfil de atendimento 
voltado para a Daily, conseguimos um 
índice de 80% de agendamentos”, esti-
ma, avaliando em 95% o índice de satis-
fação dos clientes da revenda.

D’Alessandro diz que eventual-
mente a rede promove ações  de ma-
rketing, como promoção na compra 
de peças. “O objetivo é que o cliente 
mantenha a concessionária como re-
ferência competitiva em prestação de 
serviços”, observa.

A garantia de serviços da Daily, nas 
versões 35, 45 e 55, é de um ano sem limi-
te de quilometragem. Já a versão 70 ga-
nha a mesma garantia e mais 2 anos para 
o trem de força, com limite de rodagem 
de 100 quilômetros. A montadora oferece 
três planos de manutenção, no momento 
da venda: o Básico, que realiza a troca de 
óleos e filtros, o Essencial, que soma ao 
plano Básico revisões preventivas entre 
dois e cinco anos, e o Absoluto, que soma 
ao plano Essencial as revisões corretivas. 
O custo da facilidade, diz D’Alessandro, 
é competitivo e não visa lucro, apenas a 
satisfação do cliente com o produto e sua 
fidelização à marca.  

 DOIS POR UM

 Com apenas dez meses de ven-
das no Brasil, o utilitário Foison, da Li-
fan, vem registrando um bom índice 
de satisfação da clientela, garantem os 
porta-vozes da fabricante chinesa. O 

No pós-vendas Iveco, o cliente 
agenda o dia e a hora para realizar 
a manutenção. “Isso permite ganho 
de velocidade no atendimento e 
qualidade no serviço prestado”, ga-
rante Rômulo D’Alessandro, uma vez 
que é possível programar a oficina, 
fazer uma pré-diagnose do veículo 
e melhorar a eficiência do fluxo de 
atendimento. “Todo serviço prestado 
passa por um controle de qualidade. 
Depois, passa ainda por uma ava-
liação do serviço, junto ao cliente”, 
detalha, o que torna um processo 
de melhoria contínua e permite que 
haja ganho na receita da oficina. 

Serviço com 
hora marcada
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prático pacote de pós-venda é a prin-
cipal estratégia de comercialização do 
utilitário, explica Carlos Tavares, diretor 
comercial da importadora do veículo. 
Fabricado na China, o Foison vem em 
CKD para a planta da Lifan, no Uruguai, 
onde é montado e transportado para 
o Brasil, mercado que detém 95% das 
vendas do produto. Os demais 5% fi-
cam no Uruguai e na Argentina. “Quem 
compra este produto faz as contas 
dos custos e percebe a compensação”, 
avalia Tavares, considerando o veícu-
lo apropriado para cargas volumosas, 
como colchões. “Pelo preço de um utili-
tário com capacidade para transportar 
3 toneladas é possível comprar dois Foi-
son e ampliar a produtividade,  reduzin-
do diversos custos com o veículo, como 
IPVA e manutenção”, compara. 

A garantia do Foison é de 1 ano ou 
40 mil quilômetros. Mas como Tavares 
considera a venda “técnica”, os custos 
são muito discutidos com os clientes. 
“No momento, estamos subsidiando 
o valor dos componentes para troca, 
que vêm da China”, detalha. Avalian-
do as necessidades do comprador, a 
marca criou um pacote de pós-venda, 
com preço fechado de R$ 3.467,00, que 
permite realizar seis manutenções pro-
gramadas (para troca de óleo e  revisão) 
até os 50 mil quilômetros. “Isso significa 
um custo de 7 centavos por quilômetro 
rodado”, calcula. Outra facilidade cria-
da pela marca é o atendimento 24 ho-
ras, que inclui guincho para remoção, 
disponível durante os três primeiros 
meses após a compra do veículo. 

Para permitir o rápido abasteci-
mento nacional de componentes do 

veículo, a Lifan admi-
nistra um CD  de 5 mil 
metros quadrados na 
cidade de Salto, em 
São Paulo, segundo Ta-
vares, que acomoda 15 milhões de re-
ais em peças importadas da China.  A 
rede de revendas Lifan no país soma 
55 concessionárias brasileiras e mais 
cinco oficinas autorizadas. 

 TRANQUILIDADE 

A VKN Motors, importadora da li-
nha de utilitários  Rely, aponta a agilida-
de no atendimento de pós-venda como 
o principal atrativo comercial, conside-
rando que o cliente não deseja e nem 
pode manter um veículo paralisado na 
oficina por muito tempo. “É de extrema 
importância transmitir tranquilidade 
e garantir rapidez na solução de pos-
síveis inconvenientes com o veí-
culo”, comenta Marcelo Au-
gusto Fevereiro, gerente 
de Operações da VKN 
Motors. O modelo 
mais vendido con-
tinua sendo a Rely 
Pick-Up Cabine 
Simples, que soma 
mais da metade do 
volume total de ven-
das da marca. Dentro 
dessa filosofia de pós-

-venda, a importadora iniciou em 2015 
um programa de treinamento e de re-
conhecimento da qualidade de serviços 
prestado pela rede de concessionárias, 
denominado Cheng Jiu, que significa 
“realização, sucesso” em chinês. 

“A iniciativa orienta, estimula e 
premia os concessionários que atin-
gem níveis técnicos que ultrapassam 
os limites de satisfação dos clientes 
Rely”, detalha o executivo.  Para todos 
os veículos da marca, a marca oferece 
garantia de 36 meses e/ou 80 mil Km 
de garantia. Estando em conformida-
de com a garantia contratual, o veículo 
que apresentar pane e ficar imobilizado 
terá direito, desde que o cliente entre 
em contato com o SAC da marca, ao 

guincho que levará o veículo até 
a concessionária mais pró-

xima. Na primeira revi-
são (5.000 km) para 

todos os modelos 
a mão de obra é 
gratuita, destaca  
o executivo.  

Atualmente a 
Rely conta com 67 

pontos de venda. 
“Foram escolhidos 

esses pontos  por serem 
considerados estratégicos e 

com potencial para vendas. Des-
sas localidades, 30 contam com assis-
tência técnica completa. Além disso, 
a Rely credenciou oficinas parceiras, 
oferecendo mais opções de atendi-
mento aos clientes.  

Rely: importadora 
garante rapidez no 

atendimento de pós-
vendas para toda a 
linha de utilitários

D’Alessandro, da Iveco: Promoções 
comerciais de componentes e serviços 
agendados para a Linha Daily
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Turismo & alimentação
por José Augusto Ferraz

A cidade de Jundiaí, distan-
te 60 km da capital de São 
Paulo, foi palco da 2ª Brazil 

Motor Home e 1ª Food Truck Show. 
O evento, promovido pela Brazil 
Motor Home Show, aconteceu no 
período de 24 a 26 de abril, em 
uma área de 7 mil m2 localizada 
no Parque Comendador Antonio 
Carbonari, também conhecido 
como Parque da Uva.

Segundo Antonio Cardoso, res-
ponsável pela feira, a exposição reu-
niu um total de 93 expositores, 45 
dos quais voltados para o mercado 
de motor casa e 20 com foco no seg-
mento de food truck. Além desses, 
outros 28 expositores participaram 
da Brazil Food Park Show, uma feira 
gastronômica montada em parale-
lo aos dois eventos, com uma ampla 
oferta de “comida de rua” para os vi-

sitantes. A expectativa dos organizado-
res era de atrair um público da ordem 
de 25 mil pessoas e promover negócios 
superiores R$ 12 milhões, antes os R$ 8 
milhões contabilizados na edição 2013.

Sem precisar números, Cardoso 
explica que o mercado de motor home 
está em franca expansão (ver quadro 
na página 24). Entre outros motivos, 
em consequência de uma mudança 

da legislação que facilitou o trânsito 
desses veículos. “Antes, os motoris-
tas de motor home eram equipa-
rados aos de caminhão, pelo fato 
de tracionarem um reboque, o que 
obrigava ao uso de uma carteira 
profissional de habilitação e outra 
série de exigências”, comenta o di-
retor da Brazil Motor Home Show. 
Ele ressalta que a exigência caiu por 
terra, bem como a necessidade de 
parar nas balanças rodoviárias, caso 
o veículo tenha peso inferior a 3,5t.

O mesmo dá com os chamados 
food trucks, versão atualizada das 
antigas barracas de rua existentes 
na maioria das cidades do país, que 
vendem os mais variados tipos de 
comida. Impulsionados por uma 

Duas feiras promovidas em Jundiaí atraem interessados em investir no atrativo ramo 
de restaurantes sobre rodas e, ainda, os afi cionados em viagens com motor home
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Trailer’s: Food Kombi 

transformado em 
restaurante móvel
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nova legislação promulgada na cida-
de de São Paulo, que regulamentou o 
seu uso, os novos restaurantes sobre 
rodas ganharam ares de modernida-
de, a exemplo de seus congêneres que 
fazem muito sucesso no exterior.

São operações que funcionam 
em trailers, vans, kombis, furgões, 
e trazem um novo conceito na área 
gourmet, com cardápios elaborados 
por chefes especializados na culi-
nária de diversos países. “Por isso, a 
1ª edição da Brazil Food Truck Show 
representou uma excelente oportu-
nidade para quem busca investir no 
segmento”, comenta Telma Moreira, 
responsável pela administração geral 
e organização das duas exposições. 

 NOVIDADES DA FEIRA

Entre as novidades expostas na 2ª 
Brazil Motor Home, destaque para o 
MTB 780, fabricado pela Motor Trailer. 
Montado sobre um furgão Sprinter, da 
Mercedes-Benz, o veículo oferece bom 
espaço interno, acomodação para seis 
pessoas, três camas de casal, banhei-
ro e cozinha completos.

A Itu Trailers, por sua vez, mos-
trou seu modelo Minnie, importados 
dos EUA e fabricado pela  Winnebag. 
Equipado com sistema de slide-out, 
que aumenta o espaço interno da 
sala/cozinha, o Minnie vem equipado 
com fogão e forno à gás, micro-on-
das, cozinha “ilha opcional, sala com 
mesa que vira cama de casal, banhei-
ro com chuveiro e quarto com cama 
“quen size”, além de TVs e áudio.

Já o Trailer Dobrável Kaza foi atra-
ção na Clau Her Trailers. O reboque, 
construído com estrutura de alumínio 
tubular, se transforma em uma carre-
ta com o rebaixamento dos dois tetos, 
permitindo acomodar até 4 pessoas 
em seu interior. Vem equipado com 
fogão de duas bocas, pia de inox, cai-
xa de água de 150 litros, e banheiro. 
Suas duas camas de solteiro se trans-
formam em poltrona e a cama de ca-
sal poder virar uma mesa para dois 
lugares. Outro produto da empresa é o 
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Motor home Clau Her, montado sobre 
uma Mercedes Benz Sprinter 415CDI. 
Ele vem com revestimento interno em 
MDF naval e acabamento em fórmica, 
além de uma cama de casal e uma de 
solteiro, que se transforma em mesa. A 
cozinha conta com gabinete com pia, 
armários, fogão e frigobar. O banheiro 
tem sanitário de pedal, além de chuvei-
ro a gás, exaustor e pia. O modelo conta 
com caixa d’agua de 100 litros e outras 
duas de detritos de 50 litros cada. 

 COZINHA MÓVEL 

A 1ª Food Truck Show reuniu, de 
outro lado, empresas que vem se es-
pecializando na fabricação desses 
veículos, caso da Truckvan. A mon-
tadora mostrou em seu estande a 
Cozinha Estúdio Móvel, projetada 
para o chef de cozinha e apresentador 
Edu Guedes levar suas receitas para 
todo o País. Montado sobre um cami-
nhão VW Delivery, o food truck tem 7 
m de comprimento, 2,40 m de largura 
e duas portas-palco, uma com avanço 
lateral e outra com varanda para me-
sas e cadeiras, totalizando 40 m² de 
área. A unidade está equipada com fo-
gão, forno, micro-ondas, geladeira, pia, 
banheiro, gerador de energia, clima-
tização, iluminação, distribuição elé-

trica, armários, área de convivência, 
maleiros externos e outros acessórios. 

A Tuckvan aproveitou ainda a fei-
ra para mostrar uma food truck com 
sistema de captação de energia O teto 
do restaurante móvel foi totalmen-
te revestido por um kit solar, trazido 
dos EUA. “Os painéis solares flexíveis 

trazem benefícios para o food truck, 
como economia no consumo do die-
sel do veículo, aumento da vida útil e 
redução da manutenção da bateria do 
carro, redução de emissão de CO2 na 
atmosfera, autonomia em iluminação 
e fornecimento de energia para carga 
de baterias de celulares”, destaca o 
gerente de Engenharia de Vendas da 
Truckvan, Marcos Rodrigues.

Com sede na cidade do mesmo 
nome, a Araras Trailer´s mostrou na 1ª 
Food Truck Show dois veículos trans-
formados pela empresa. O primeiro 
foi o Food Kombi, adaptado para uso 
como restaurante móvel, seja uma 
hamburgueria, pizzaria, temakeria, 
entre outros, conta Carlos Prado, ge-
rente geral da empresa. O fabricante 
também mostrou seu modelo Araras 
Trailers 02, para uso tracionado. O ve-
ículo vem equipado com pia em inox, 
reservatório de água, caixa de esgoto, 
geladeira duplex, chapa para prepa-
ro de lanches, micro-ondas e outros 
equipamentos próprios para o prepa-
ro de alimentos. 

Outro fator que explica o crescimento no número de interessados em fazer turismo a 
bordo de um veículo recreativo é o aumento do poder aquisitivo da população brasileira, 
nos últimos anos. De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Campismo 
(Abracamping), o país já conta com cerca de 1800 proprietários de motorhomes e outros 
2000 de trailers recreativos. “Além disso, as seis associações de classe ligadas ao campis-
mo reúnem um cadastro de mais de 18 mil interessados em investir nesse modo de vida, 
razão pela qual existem planos de se montar 600 novos campings nos próximos anos, 
para reforço da rede atual de cerca de 200 estabelecimentos.

Apesar do avanço, o número está bem distante da realidade norte-americana 
onde viajar em uma casa sobre rodas é uma opção de uma em cada 12 famílias 
proprietárias de automóveis. Prova da afirmação é a existência de mais de 16 mil 
campings espalhados pelo país, dotados da mais completa infraestrutura para receber 
os milhões de adeptos da modalidade.

Mercado em expansão

Brazil Food 
Park Show: feira 
gastronômica atraiu 
28 expositores
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Novo balizador de mercado

por  José Augusto Ferraz

Uma parceria inédita entre 
três empresas de comunica-
ção, com foco no mercado de 

transportes, resultou na criação de 
um novo indicador econômico, para 
uso de fabricantes e distribuidores 
de veículos, administradores e pro-
prietários de frotas, além de bancos, 
financeiras e seguradoras. É o “Prê-
mio Maior Valor de Revenda – Veícu-
los Comerciais 2015”, uma iniciativa 
da Agência Autoinforme, em parce-
ria com a Editora Frota – que edita 
FROTA&Cia - e a Texto Final de Co-
municação Integrada. 

O novo balizador de mercado 
possibilita indicar, com bastante 
precisão, as marcas e modelos de ca-
minhões e utilitários que apresenta-
ram a menor depreciação de preço, 
no valor de revenda. É um indicador 
bastante útil, em especial, por oca-
sião da compra, venda ou avaliação 
de um veículo comercial, na medida 
em que permite identificar aqueles 
que melhor remuneram o investi-
mento inicial.

Para chegar a essa conclusão, 
o estudo leva em conta os levanta-
mentos de preços de veículos novos e 
usados apurados pela Molicar e pro-
cessados pela Agência AutoInforme 
e o Frota DataBank, braço estatístico 
da Editora Frota. A iniciativa comple-
menta a premiação “Maior Valor de 
Revenda – Autos”, lançada pela Au-
toinforme em 2014, mas voltada para 
veículos de passeio.

 VÁRIOS FATORES 

Segundo Joel Leite, 
diretor da AutoInfor-
me, “esse estudo, tanto 
de autos como de veículos 
comerciais, vem sendo feito 
há mais de dez anos, em parce-
ria com a Molicar, uma empresa es-
pecializada em pesquisas de preços de 
veículos novos e usados. Na opinião do 
jornalista, “a depreciação de um veícu-
lo depende de vários fatores. Ele cita o 
tamanho do veículo, da marca, da rede 
de distribuidores, do cuidado que a 
marca tem em relação ao pós-vendas. 
Sem contar o segmento, a origem, ao 
fato de ter grande volume de venda e a 
sua aceitação no mercado.

Em complemento, seu parceiro no 
projeto, o também jornalista José Au-
gusto Ferraz, diretor da Editora Frota, 
destaca que a nova premiação adota 
um período diferente de depreciação, 
em relação a sua congênere de autos. 
“Para definir o valor de depreciação de 
cada modelo, o novo estudo leva em 

conta o preço médio de um veículo 0 
km, apurado em 2012, comparando-o 
com o seu valor de mercado depois de 
3 anos de uso, ou seja, em 2015. Bem 
diferente da pesquisa com os veículos 
de passeio, onde o período de deprecia-
ção é de apenas 1 ano”, ressalta.

Por conta da metodologia adotada 
e a seriedade das empresas envolvi-
das, o “Prêmio Maior Valor de Revenda 
– Veículos Comerciais 2015” ganhou a 
confiança dos executivos das monta-
doras de caminhões e utilitários, já na 
primeira edição. Caso, por exemplo, do 
gerente nacional de Vendas Diretas na 
Fiat Chrysler Latin America, Fábio Mei-
ra Jr. “O valor de revenda de um veículo 
comercial tem grande peso na decisão 
de compra do cliente empresarial. Ter 
um selo que valide esse item de forma 
independente nos dá um importante 
argumento de venda”, observa. 

 IMPORTÂNCIA DA PREMIAÇÃO 

A mesma opinião tem o seu colega 
de indústria, o gerente de Marketing do 
Produto, da MAN Latin America, João 
Herrmann, ao afirmar que a impor-
tância do prêmio é ressaltar o produto 

Três empresas de comunicação lançam nova 
premiação que permite identifi car as marcas 
e modelos de caminhões e utilitários que 
alcançam maior valor de revenda

João Herrmann: 
prêmio pode decidir 

viabilidade do negócio
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que tem maior influência em sua de-
preciação anual, perante o custo total 
de propriedade do veículo (TCO). “O 
peso da depreciação no cálculo desse 
custo é sempre de muita relevância e 
pode decidir a viabilidade do negócio 
do cliente na escolha de seu modelo de 
caminhão”, enfatiza o executivo.

“Por se tratar de uma avaliação ra-
cional, baseada na realidade incontes-
tável do mercado, esse prêmio passa a 
ser referência para o consumidor na 
hora da compra do veículo, seja novo 
ou usado”, reforça de outro lado o di-
retor executivo de Marketing da Caoa, 
Anselmo Borgheti.

O levantamento abrange diferen-
tes marcas e modelos de veículos co-
merciais, classificados em 9 categorias 
distintas. Para atender às exigências 
da metodologia da pesquisa, foram 
desconsiderados os modelos com me-
nos de três anos de lançamento. No 
caso dos caminhões, o ranking adota 
a segmentação da Anfavea, que clas-
sifica os comerciais de cargas por ca-
tegoria de peso: semileve, leve, médio, 
semipesado e pesado. Já os utilitários 
estão divididos em furgoneta de carga, 
furgão de carga, camioneta de carga e 
minibus, de acordo com o Prêmio Ló-
tus, igualmente realizado pela Editora 
Frota. A premiação ainda contempla 
dois troféus na categoria de “Campeão 
Geral”, atribuídos ao caminhão e utili-
tário que registraram a menor depre-
ciação de preço no período pesquisado, 
entre todos os concorrentes.

Paulo Goddard, diretor de vendas 
aos concessionários da Iveco, afirma 
que a iniciativa é muito importante 
para o setor e chega, de forma inédita, 
para avaliar os resultados dos inves-
timentos e ações que as montadoras 
estão fazendo para valorizar seu pro-
duto, principalmente no mercado de 
usados. “O Prêmio Maior Valor de Re-
venda certamente será um valioso 
estímulo para o aquecimento desse 
mercado, que, como sabemos é de ex-
trema importância para toda a cadeia 
produtiva do mercado de transportes”, 
ressalta Goddard.

 EXPERTISE NO ASSUNTO 

A nova premiação ainda conta 
com o apoio do Diretor de Comuni-
cação e Relações Institucionais da 
Mercedes-Benz, Luiz Carlos Moraes. 
“Organizado por entidades que pos-
suem credibilidade e expertise no 
assunto, é uma iniciativa inovadora e 

oportuna, que trará ao mercado uma 
nova ferramenta para os clientes ba-
lizarem suas decisões de compras”, 
argumenta Moraes. 

Bernardo Fedalto, diretor Comer-
cial de Caminhões Brasil, da Volvo La-
tin America, diretor reforça as palavras 
de Moraes, ao afirmar que o “Prêmio 
Maior Valor de Revenda – Veículos Co-
merciais 2015” é uma excelente ferra-
menta de consulta para o transporta-
dor brasileiro. “Por meio da pesquisa 
usada pelos organizadores do Prêmio, 
o transportador consegue ter informa-
ções consistentes e com grande fideli-
dade da realidade de mercado no Bra-
sil”, comenta Fedalto.

A cerimônia de entrega do “Prê-
mio Maior Valor de Revenda – Veículos 
Comerciais 2015”, está marcada para 
o dia 25 de junho, na sede do Setcesp 
(Sindicato das Empresas de Transpor-
tes de Cargas de São Paulo e região), 
com a presença dos fabricantes dos 
veículos homenageados com esse co-
biçado título, além de empresários de 
transportes e fornecedores da indús-
tria automotiva.

Confira, nas páginas seguintes, os 
veículos que alcançaram os primei-
ros lugares desse cobiçado pódio, bem 
como os índices de depreciação de 
cada um deles, apontado na pesquisa 
2015 da nova premiação. A lista com-
pleta de todos os veículos que apare-
cem no levantamento será comerciali-
zada pela Agência Autoinforme e pela 
Molicar, a partir de 1º de julho.  

Bernardo Fedalto: 
ferramenta de consulta 
para o transportador 
brasileiro

Paulo Goddard: novo 
indicador estimula o 
aquecimento do mercado

Anselmo Borgheti: 
referência para o 

consumidor na hora 
da compra

Luiz Carlos Moraes: iniciativa 
inovadora e oportuna 
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Objetos de desejo

por José Augusto Ferraz

A 1ª edição do Prêmio Maior 
Valor de Revenda – Veículos 
Comerciais 2015, uma ini-

ciativa da Agência Autoinforme, em 
parceria com a Editora Frota e a Tex-
to Final de Comunicação Integrada, 
destacou um total de 30 modelos de 
caminhões e utilitários que se mos-
traram os mais valorizados no mer-
cado brasileiro, com base em uma 
pesquisa da Molicar.

Isso significa, em outras pala-
vras, que tais modelos são os mais 
fortes candidatos a se tornarem ver-
dadeiros objetos de desejo, por parte 

dos compradores de novos e usados, 
pelo fato de ocuparem os primeiros 
lugares no ranking de maior valor de 
revenda do mercado de veículos co-
merciais, em suas respectivas catego-
rias. O novo indicador sinaliza que os 
ganhadores da premiação represen-
tam a melhor opção de investimento, 
em relação aos modelos similares, ao 
possibilitarem a remuneração mais 
atrativa do capital inicial.

No caso dos utilitários, o Prêmio 
Maior Valor de Revenda – Veículos 
Comerciais 2015 contempla um to-
tal de quatro categorias, sendo três 
de cargas e uma de passageiros. A 
primeiras abrigam as furgonetas 

de carga, os furgões de maior capa-
cidade e as camionetas ou veículos 
na versão chassi cabine, enquanto 
o segundo se refere aos minibus. Os 
caminhões, por sua vez, englobam 
cinco diferentes categorias, pela 
ordem: caminhão semileve, leve, 
médio, semipesado e pesado. Além 
destas, a premiação também pres-
ta uma homenagem ao utilitário e 
ao caminhão que acusaram a me-
nor desvalorização de preço, entre 
todos os competidores de sua cate-
goria, outorgando a estes o título de 
“Campeão Geral”. Confira, agora, os 
vencedores de cada categoria, bem 
como os dois “Campeão Geral”. 

Prêmio Maior Valor de Revenda – Veículos Comerciais 2015 aponta 
as marcas e modelos de caminhões e utilitários mais valorizados 
no mercado brasileiro, para servir de referência na hora da compra

FURGONETA DE CARGA – DOBLÒ CARGO
Entre os utilitários de carga, o Doblò Cargo, fabricado pela Fiat, alcançou o 1º lugar no 

ranking da premiação, na categoria “Furgoneta de Carga”. O modelo registrou uma depre-
ciação de - 18,7% no valor de revenda, no período de 3 anos, bem abaixo do segundo 
colocado, o Fiorino Furgão e o Uno Furgão, ambos também da Fiat (ver quadro). 

Para Fábio Meira Jr, Gerente Nacional de Vendas Diretas na Fiat 
Chrysler Latin America, a eleição do Doblò Cargo resulta da sua ótima 
relação custo-benefício, considerando também valor e tempo de 
manutenção. “O Doblò Cargo traz linhas modernas, soluções práticas 
e muito conforto para os ocupantes, mesmo sendo um veículo desti-
nado ao trabalho. Seu amplo espaço no compartimento de carga tem 
acesso facilitado pelas práticas portas assimétricas traseiras e pela 
ampla porta corrediça lateral. Além disso, sua lista de equipamentos 
possui itens que agregam o valor do produto”, ressalta o gerente.

UTILITÁRIOS DE CARGA

FURGONETA DE CARGA
Ordem Ranking Marca Modelo e versão Índice de Depreciação

1 1 Fiat Doblò Cargo -18,7
2 2 Fiat Fiorino Furgão -26,2
3 3 Fiat Uno Furgão -26,5

Fonte: Molicar/Autoinforme/Frota/Texto Final
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UTILITÁRIOS DE CARGA

  FURGÃO DE CARGA
Ordem Ranking Marca Modelo e versão Índice de Depreciação

1 1 Iveco Daily Furgão -15,6
2 2 Fiat Ducato Furgão -16,0
3 3 Renault Master Furgão -16,4

MINIBUS
Ordem Ranking Marca Modelo e versão Índice de Depreciação

1 1 Mercedes-Benz Sprinter Minibus -17,8
2 2 Fiat Ducato Minibus -17,9
3 3 Renault Master Minibus -18,2

MINIBUS – MERCEDES-BENZ SPRINTER MINIBUS
Os utilitários de passageiros também não foram 

esquecidos na mais nova premiação do mercado de 
veículos comerciais. Coube à Sprinter, da Mercedes-Benz, 
conquistar o mais cobiçado troféu da categoria “Minibus”, 
ao marcar -17,8 pontos percentuais de depreciação de 
preço, no comparativo de 3 anos de uso.

Na visão de Carlos Garcia, Gerente Sênior de Ven-
das e Marketing Sprinter, da Mercedes-Benz do Brasil, o 
modelo é reconhecido para o transporte de passageiros 
por trazer a melhor rentabilidade para os clientes. “Muito 
versátil, sai pronta de fábrica para atender às mais exigentes 
demandas dos transportadores. Seja nas aplicações urbanas ou 
nas rodovias, os passageiros apreciam o conforto e a segurança que 
o veículo proporciona. Além disso, a ampla rede de concessionários 
da marca e os serviços de pós-vendas da marca são fatores muito 
valorizados pelos frotistas”, afirma o gerente.

Logo atrás da Sprinter, com apenas 0,1 ponto de diferença, 

aparece do Fiat Ducato Minibus, com -17,9%, seguido do Master 
Minibus, fabricado pela Renault, que apontou uma desvalorização 
de -18,2 pontos percentuais.

FURGÃO DE CARGA – IVECO FURGÃO
Na categoria de “Furgão de carga”, que contempla os utilitários de maior 

capacidade, equipados com carroceria de fábrica, a melhor colocação coube 
ao Daily Furgão, produzido pela Iveco na fábrica de Sete Lagoas, com -15,6 
pontos no índice de desvalorização. Em segundo lugar aparece o Fiat Ducato 

Furgão, com -16 pontos e em terceiro o Master Furgão, fabricado pela 
Renault, que cravou -16,4% na pesquisa.

“O sucesso de público e crítica do Daily Furgão tem sólidas 
explicações: grande eficiência no volume de carga – best in class 

em volume e capacidade –, conforto de veículo de passeio, maior 
facilidade na direção e otimização do consumo de combustível”, 
destaca Paulo Goddard, diretor de vendas aos concessioná-
rios da Iveco.  Além desses atributos, Goddard lembra que o 
utilitário funciona perfeitamente como VUC (Veículo Urbano 
de Carga) e é capaz de circular dentro de zonas de restrição nos 

grandes centros urbanos a qualquer hora do dia, o que facilita as 
operações dos clientes que trabalham no varejo e dependem de uma 

distribuição eficaz. 

Fonte: Molicar/Autoinforme/Frota/Texto Final

Fonte: Molicar/Autoinforme/Frota/Texto Final
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UTILITÁRIOS DE CARGA

CAMIONETA DE CARGA
Ordem Ranking Marca Modelo e versão Índice de Depreciação

1 1 Hyundai HR -13,6
2 2 Iveco Daily Chassi Cabine -15,3
3 3 Mercedes-Benz Sprinter Chassi Cabine -15,5

CAMPEÃO GERAL
Ordem Ranking Marca Modelo e versão Índice de Depreciação

1 1 Hyundai HR -13,6
2 2 Iveco Daily Chassi Cabine -15,3
3 3 Mercedes-Benz Sprinter Chassi Cabine -15,5

CAMIONETA DE CARGA – HYUNDAI HR
Depois de faturar oito troféus do Prêmio Lótus, como o 

veículo mais licenciado em sua categoria, o Hyundai HR 
volta a subir no lugar mais alto do pódio, desta vez no 
Prêmio Maior Valor de Revenda – Veículos Comerciais 
2015. Esse verdadeiro campeão de vendas registrou 

a menor desvalorização de preço (– 13,6%) em relação 
aos seus concorrentes no segmento. Por esse motivo, 
o Hyundai HR conquista o Prêmio de Maior Valor de 
Revenda na categoria “Camioneta de Carga”. 

 Ainda na categoria “Camioneta de Carga”, 
a nova premiação apontou em segundo lugar 
no ranking dos mais valorizados o Iveco Daily, na 

versão chassi cabine. O modelo cravou 15,3% de de-
preciação no intervalo de 3 anos, seguido 

da Sprinter, da Mercedes-Benz, que 
alcançou 15,5%.

CAMPEÃO GERAL – UTILITÁRIOS – HYUNDAI HR
Além de ter acusado o maior valor de revenda entre 

as camionetas de carga, o Hyundai HR garantiu 
um segundo troféu à Caoa. O modelo apresen-
tou a menor depreciação de preços entre todos 
os modelos de utilitários, na frente do Daily e da 
Sprinter e, por essa razão, leva também o título 
de “Campeão Geral” do segmento. 

Para Anselmo Borgheti, diretor Executivo 
de Marketing da Caoa, o reconhecimento 
público do modelo, através da premiação, 
só confirma o trabalho que a empresa vem 
desenvolvendo, para oferecer ao cliente 
o melhor produto para seu negócio. “O 
Hyundai HR é um grande sucesso de vendas 
e esse prêmio mostra exatamente toda essa 
confiança do nosso cliente, tanto na qualidade do pro-
duto quanto nos serviços oferecidos”, ressalta Borgheti.

Fonte: Molicar/Autoinforme/Frota/Texto Final

Fonte: Molicar/Autoinforme/Frota/Texto Final
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CAMINHÃO SEMILEVE
Ordem Ranking Marca Modelo e versão Índice de Depreciação

1 1 Volkswagen Delivery 5.150 -14,8
2 2 Mercedes-Benz Sprinter 415 -15,0
3 3 Ford F-350 -15,2

CAMPEÃO GERAL
Ordem Ranking Marca Modelo e versão Índice de Depreciação

1 1 Volkswagen 5.150 (Delivery) -14,8
2 2 Ford Cargo 1319 -14,9
3 3 Mercedes-Benz Sprinter 415 -15,0

CAMINHÃO SEMILEVE – VW DELIVERY 5.150
No âmbito dos caminhões, o principal destaque na cate-

goria de entrada foi o Volkswagen Delivery 5.150, fabricado 
pela MAN Latin America. O modelo foi o mais valorizado 
entre todos os concorrentes, com -14,8% de depreciação; 

um feito que garantiu o Prêmio Maior Valor de Revenda – 
Veículos Comerciais 2015 como “Caminhão Semileve”.

João Herrmann, gerente de Marketing do Produto, 
da MAN Latin America, credita o bom desempenho do 
modelo, em especial, a sua comprovada robustez, econo-
mia de combustível e conforto da cabine. Além do motor 
Cummins ISF com potência e torque superiores, caixa ZF 
e chassi reforçado, que mantém todas as características 

que um veículo de uso misto, segundo ele. 
Com apenas 0,2 pontos percentuais a mais aparece em 

segundo lugar a Sprinter 415 da Mercedes-Benz, acompanhada 
do Ford F-350 que ficou com o 3º lugar

CAMINHÕES

CAMPEÃO GERAL – CAMINHÕES – VW DELIVERY 5.150
Coube também ao VW Delivery 5.150 um feito ainda maior que a conquista da pre-

miação em sua categoria de peso. O representante da MAN Latin America alcançou a 
menor depreciação de preço entre todos os concorrentes no segmento de cami-
nhões. E, assim, merecidamente leva para a fábrica de Resende um segundo troféu: 
o de “Campeão Geral” nesse concorrido mercado. Em segundo lugar no ranking 
aparece o Ford 1319, acompanhado da Sprinter 415, da Mercedes-Benz, que ficou 
com a terceira colocação.

Para João Herrmann, o Delivery 5.150 merece mesmo esse reconhecimen-
to e destaque, em um mercado onde agilidade e robustez precisam caminhar 
juntas. “Com duas opções de entre-eixos, que atendem a legislação VUC de São 
Paulo e de outras importantes cidades do 
país, o veículo tem a força de um caminhão 
com a dirigibilidade de um automóvel, eco-
nomia e conforto, itens fundamentais para a 
rentabilidade das operações dos nossos clien-
tes e que certamente garantem ao modelo seu 
alto valor de revenda” enfatiza o executivo.

Fonte: Molicar/Autoinforme/Frota/Texto Final

Fonte: Molicar/Autoinforme/Frota/Texto Final
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CAMINHÃO LEVE
Ordem Ranking Marca Modelo e versão Índice de Depreciação

1 1 Mercedes-Benz Accelo 815    -15,0
2 2 Volkswagen Delivey 8.160 -15,2
3 3 Volkswagen Delivey 9.160 -15,3

CAMINHÃO MÉDIO
Ordem Ranking Marca Modelo e versão Índice de Depreciação

1 1 Ford Cargo 1319 -14,9
2 2 Volkswagen Constellation 13.190 -15,1
3  Volkswagen Constellation 15.190 -15,1
4 3 Ford Cargo 1519 -15,4

CAMINHÕES

CAMINHÃO LEVE – MERCEDES-BENZ ACCELO 815
Na categoria seguinte, de “Caminhão Leve”, o grande vencedor foi o Accelo 

815. O modelo, fabricado pela Mercedes-Benz, superou todos os seus concor-
rentes ao registrar – 15% na depreciação de preço, no comparativo 
de 2012 com 2015.  “O Accelo 815 é o legitimo herdeiro da tradição 
da Mercedes-Benz no segmento de caminhões leves, oferecendo a 
robustez, facilidade de manutenção e economia de combustível que 
tornaram os “Mercedinhos” tão queridos pelo mercado”, observa 
Gilson Mansur, Diretor de Vendas e Marketing Caminhões Brasil, da 
fábrica Mercedes-Benz. “Desenvolvido no Brasil, o modelo oferece 
o conforto e a dirigibilidade de um automóvel, que o tornam o 
caminhão leve que traz a melhor rentabilidade ao transportador, 
também no momento da revenda”, completa.

Quase colados ao Acello 815 aparecem dois modelos da 
Volkswagen, pela ordem, o Delivery 8.160 e o Delivery 9.160 e o 
Delivery 10.160, revelando a disputa acirrada no segmento de caminhões 
leves, com PBT entre 6 e 10t.

CAMINHÃO MÉDIO – FORD CARGO 1319
Já no segmento de caminhões médios, o destaque foi o Cargo 1319, 

fabricado pela Ford Caminhões. O modelo liderou o ranking da categoria ao 
registrar -14,9% de desvalorização, no período de 3 anos. Logo atrás aparecem 
empatados o VW Constellation 13.190 e o VW Constellation 15.190. Já o terceiro 
lugar ficou com o Ford Cargo 1519, que marcou -15,4% de depreciação. 

Entre os fatores que explicam o alto valor do Cargo 1319, Antonio Baltar, 
gerente de Marketing e Vendas da Ford Caminhões, aponta a economia e con-

forto da cabine. “A cabine espaçosa e ergonômica é um aspecto valorizado 
na distribuição urbana de curta e 
média distância, que exige bastante 
do motorista. Já o motor Cummins 

com 189 cv, que equipa o veículo, é 
outro fator de destaque, por entregar o que 
há de melhor no segmento em potência, 
força e economia de combustível”, resume 
Antonio Baltar.

Fonte: Molicar/Autoinforme/Frota/Texto Final

Fonte: Molicar/Autoinforme/Frota/Texto Final



RANKING

34 Frota&Cia
JUNHO DE 2015

CAMINHÃO PESADO
Ordem Ranking Marca Modelo e versão Índice de Depreciação

1 1 Volvo FH 460 6x4 -21,9
2 2 Volvo FH 540 6x2  -22,1
3  Volvo FH 540 6x4  -22,1
4 3 Scania R-440 A 6x2 NA Tractor -22,5

CAMINHÃO SEMIPESADO
Ordem Ranking Marca Modelo e versão Índice de Depreciação

1 1 Volkswagen ConstelLAtion 17.190 -17,0
2 2 Volkswagen Constellation 17.280 -17,2
3  Volkswagen Constellation 31.280 6x4 -17,2
4 3 Mercedes-Benz Atego 1726 -17,6

CAMINHÕES

CAMINHÃO SEMIPESADO – VW CONSTELLATION 17.190
Os caminhões semipesados também não foram esquecidos no Prêmio 

Maior Valor de Revenda – Veículos Comerciais 2015. Nesse caso, o veículo 
que alcançou o 1º lugar na categoria foi o Volkswagen Constellation 17.190, 
que registrou – 17% cravados no valor de revenda, em três anos. Em segun-
do lugar aparecem empatados outros dois representantes da marca, o VW 

Constellation 17.280 e o VW Constellation 31.280, na versão 6x4. O terceiro lugar 
no pódio ficou reservado para o Mercedes-Benz Atego 1726, que contabilizou -17,6% 
de desvalorização no mesmo período. 

Para João Herrmann, representante da marca, o VW Constellation 17.190 
apresenta soluções que o tornam a melhor escolha no segmento de acesso dos 
caminhão semipesados. “Sua motorização MAN de 4 cilindros e 190cv, conjuga-
da com a tecnologia EGR, que dispensa o uso do Arla 32 (único da categoria), 
asseguram sua efetividade e performance para diversas operações. Esse mo-
delo pode se adaptar a inúmeras operações diferentes, tais como: carga seca, 
baú, basculante, caçamba, coletor de lixo (versão Compactor)”, destaca. 

CAMINHÃO PESADO – VOLVO FH 460 6X4
Por fim, coube ao modelo FH 460 6x4, produzido pela Volvo, levar para Curitiba o cobiçado título 

de “Caminhão Pesado com o Melhor Valor de Revenda”, outorgado pela premiação. O modelo 
deixou para trás concorrentes de peso, de outras marcas, ao registrar o menor índice de 
depreciação de preço da categoria, exatos -21,9%, no intervalo de três anos. 

Contudo, o mérito da Volvo não parou por aí. A segunda colocação no ranking desse 
disputado mercado também coube a dois representantes da marca. No caso, o FH 540 6x2 
e seu congênere, o FH 540 6x, ambos empatados com -22,1%. Já em 3º lugar aparece o 
Scania R 440 A 6x2, que apontou -22,5% de desvalorização na pesquisa da Molicar.

Bernardo Fedalto, diretor Comercial de Caminhões Brasil, da Volvo Latin Ame-
rica, comemora a conquista dos três primeiro lugares da categoria dos pesados pelo 
modelo FH, fabricado pela empresa. “ O Volvo FH 460 6x4, assim como o FH 540 6x2 e 
o FH 540 6x4, possuem alta disponibilidade e baixo custo operacional para a catego-
ria Pesados, com destaque para o excelente consumo de combustível e confiabilidade.  
São também os caminhões pesados mais seguros e confortáveis do mercado. São 
veículos com grande procura e excelente aceitação no mercado de seminovos (menor 
valor de depreciação), consolidando a linha FH como a melhor escolha.       

Fonte: Molicar/Autoinforme/Frota/Texto Final

Fonte: Molicar/Autoinforme/Frota/Texto Final



TRANSFER TURBINADO
Realizado centenas de vezes ao dia em grandes aeroportos do país, 

o traslado de passageiros da sala de embarque até a aeronave, e 
vice-versa, exige um eficiente ritmo operacional da frota de ônibus, 

além dos cuidados com a integridade dos viajantes

Frota&CiaÔnibus
ANO XIII | Ed. 142 | Junho de 2015
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EDITORIAL

Agora vai

O 
serviço de transporte coletivo urbano da cidade de São Paulo em breve terá nova 

dinâmica. Prestes a entrar em licitação, a proposta do prefeito Fernando Haddad 

não é apenas renovadora, mas também inovadora, e nela se concentram todas 

as esperanças dos cidadãos paulistanos de que uma grande metrópole pode, sim, ter 

um sistema de transporte com qualidade. O contrato de operação com as empresas 

selecionadas deverá ser de 20 anos e não mais de 10 anos – já que teremos concessões 

e não mais permissões, segundo detalhou o secretário municipal dos Transportes, 

Gilmar Tatto, durante a Audiência Pública em que foi apresentado o novo modelo 

operacional de transporte em ônibus para a cidade, no mês de abril.

Tatto anunciou o fim das cooperativas e dos consórcios – pelo menos no formato 

em que operam atualmente. No lugar, sugere que as empresas proponentes formem 

Sociedades de Propósito Específico (SPEs), formato de ‘pessoa jurídica’ adequado ao 

tempo estimado para a concessão, explica. 

Na nova configuração geográfica para o sistema, o secretário explicou que 

serão eliminadas as denominadas “regiões”, definidas anteriormente pelas cores 

dos ônibus. A proposta passa a considerar os pontos de origem das demandas de 

passageiros, ou “bacias”.  Cada “bacia” terá uma quantidade de operadores e de 

ônibus de acordo com o volume de passageiros e horários de pico. Esse sistema será 

subdividido em quatro redes de operação – dias úteis, horários de pico, madrugada 

e domingo, que também terão frota de ônibus e volume específicos, e será atendido 

por linhas radiais (terminais –centro), perimetrais (interligação de corredores), 

de articulação (dentro das regiões)  e locais (terminal-bairro). Por fim, a forma de 

remuneração ainda não foi definida, está em fase de estudo. 

Para nós que vivemos na cidade, bem como para todos os cidadãos brasileiros, 

resta torcer para que este projeto seja bem sucedido, considerando que a capital 

paulista ainda é referência nacional em transporte coletivo do país. 

Sonia Crespo
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Ônibus

CONJUNTURA
SPTrans anunciou que 53 áreas da capital paulista serão desapropriadas para 
utilização como garagens de ônibus no sistema de transporte coletivo público urbano

CHASSIS
Para garantir a qualidade de seus chassis, a Mercedes-Benz realiza inspeção na 
montagem da carroceria dos ônibus, diretamente na planta do encarroçador

COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS
Scania se prepara para iniciar a produção nacional do chassi de ônibus com motor a 
gás, que também funciona com o biometano, atualmente em fase de testes

MOBILIDADE
Novas soluções de transporte urbano para grandes metrópoles permearam os 
debates durante o Fórum de Mobilidade Volvo, realizado em maio, em Curitiba (PR)

ÔNIBUS AEROPORTUÁRIO
O embarque e desembarque diário de milhares de passageiros é realizado por uma 
eficiente frota de ônibus que se movimenta pelas pistas dos aeroportos brasileiros

50
48
46
43
41
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PONTO A PONTO

Frota mais conectada
A Metra ampliou para 53 ônibus a sua frota 
com conexão Wi-Fi. Hoje, 20% dos ônibus 
da empresa oferecem o serviço. “Daremos 
início ao plano de expansão do Wi-Fi para 
toda a frota”, diz José Lindolfo, responsável 
pela operação da Metra. Segundo ele, por 
dia, são registradas cerca de 3 mil conexões 
pela internet por Wi-Fi nos ônibus da Metra. 
Nos coletivos e também nas 110 paradas de 
ônibus do Corredor ABD, por onde passam 
as 13 linhas operadas pela Metra, há avisos 
sobre a novidade.

Fiscalização atenta
Com uma quantidade maior de 
faixas de ônibus e fiscalização mais 
intensa, a invasão a este tipo de 
espaço foi a segunda infração mais 
anotada pelos agentes da Com-
panhia de Engenharia de Tráfego 
(CET), de São Paulo entre janeiro e 
março deste ano, de acordo com 
levantamento da companhia. Fo-
ram 416 mil multas neste período.

Campiones DD no Grupo Guabanara
O Grupo Guanabara adquiriu mais duas carroce-

rias Comil para integrar à frota das empresas 
Útil e Viação Sampaio, que atuam em linhas 
do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 
No final do ano passado o grupo havia com-
prado a primeira carroceria Double Decker 
da Comil, modelo que também opera para 
a UTIL. Os ônibus têm 12 poltronas leito no 
andar inferior e 48 poltronas semi-leito no 
andar superior e são montados sobre chas-
sis Mercedes Benz 0-500 RSD 6x2.

Anúncios para 
reduzir tarifas
A Câmara Municipal de Curitiba 
(PR) aprovou projeto de lei que 
autoriza a publicidade nos ônibus 
do transporte coletivo da capital. 
O projeto ainda aguarda sanção 
do prefeito Gustavo Fruet (PDT). Se 
sancionada, a medida permitira à 
prefeitura e empresas privadas utili-
zar espaços em ônibus e terminais 
para fazer anúncios. A intenção é 
arrecadar fundos para permitir uma 
redução no preço da tarifa cobrada 
dos usuários do sistema de trans-
porte coletivo da capital.

Parceria Volvo 
e Ericsson
A Volvo Bus Latin America e 
a Ericsson fecharam parceria 
para a customização do 
sistema ITS4Mobility da 
montadora. A unidade da 
Ericsson em São Paulo fará o 
desenvolvimento, implanta-
ção, suporte e manutenção 
da solução de Gestão de 
Tráfego e Informação para 
passageiros que será ven-
dido pelas duas empresas 
na América Latina. Para os 
operadores e passageiros, 
a vantagem do sistema é 
acompanhar a frota em tem-
po real e ter informações 
como tempo de percurso, 
pontualidade e quantidade 
de ônibus nos trajetos. 

Iveco na Expo 2015
A Iveco e a Iveco Bus participam 
da Expo 2015, com 55 veículos 
estão sendo usados durante todo 
o evento, realizado em Milão, 
na Itália, de maio a outubro. Os 
modelos em operação são dois 
veículos Daily Minibus e sete ôni-
bus urbanos Urbanway, também 
movidos a gás natural comprimi-
do (GNC). Os sete Urbanway da 
Iveco Bus são os únicos ônibus 
que podem ser dirigidos na área 
de exposição. Conhecidos como 
“People Movers”, eles oferecerão 
um serviço de transporte exclusivo 
para os visitantes.

Beabá da 
Mobilidade 
A Secretaria Nacional de Transportes 
e da Mobilidade Urbana, do Ministé-
rio das Cidades, lançou o Caderno 
de Referência para orientar estados 
e municípios e na elaboração do 
Plano de Mobilidade Urbana. O ma-
terial tem oito capítulos com orien-
tações para a gestão da mobilidade 
urbana, citando como os meios de 
transporte, as redes, as respectivas 
infraestruturas interagem com o 
espaço urbano. 
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Paraná ganha Airport Connect 
Passageiros do Aeroporto Internacional Affonso Pena já contam com o Airport Con-
nect, ônibus que faz o traslado de clientes de Ponta Grossa diretamente ao comple-
xo aeroportuário em São José dos Pinhais, e de lá, de volta para a cidade. O sistema 
tem, a princípio, dois horários planejados em cada sentido. A operação de vendas é 
feita pelas agências credenciadas pela operadora de turismo. A relação está no site 
da Princesa dos Campos (www.princesadoscampos.com.br/airportconnect).

Novos articulados em Campinas 
A Volvo Bus Latin America entregou 41 ônibus articulados 
para o sistema de transporte de Campinas. Os ônibus 
foram adquiridos pela VB Transportes e Turismo e bene-
ficiarão 1 milhão de usuários por mês. Com estes novos 
carros, a idade média da frota cai para 3,8 anos. Os veícu-
los têm 18 metros, capacidade para 160 passageiros e 
contam com caixa de câmbio automática, freio a disco e 
EBS e sistema de controle eletrônico dos freios.

Chassis OF repaginados
Os chassis de ônibus Mercedes-Benz da linha OF de 15 
e 17 toneladas de PBT passaram a ser equipados com 
o novo eixo traseiro estampado R 390, que substitui o 
eixo de carcaça fundida HL 4. O eixo substituiu então 
o HL 4 (carcaça fundida) nos chassis OF 1519 (versão 
R 390 - 10.5 / S 22.5) e nos chassis OF 1721 e OF 1724 
(versão R 390 - 11.5 / S 22.5), modelos com suspensão 
metálica. Este novo eixo já é aplicado nos chassis OF 
1721 L e OF 1724 L com suspensão a ar.

Arriba Scania
A Scania festejou 

venda de 138 ônibus 
interurbanos para o 

Grupo ADO, uma das 
maiores empresas de 

transporte de passageiros 
do México. Os veículos 

são equipados com 
carroceria Irizar i5.

Torinos invadem a 
Baixada Santista
A Marcopolo Rio forneceu 182 
ônibus urbanos Novo Torino para 
a Viação Piracicabana, que serão 
utilizados em rotas nas cidades de 
Santos, Praia Grande, São Vicente 
e Peruíbe. “A Viação Piracicabana é 
um dos nossos principais clientes e 
tem frota superior a 1.000 ônibus, 
composta por modelos Marcopolo”, 
disse Paulo Corso, diretor de opera-
ções comerciais da Marcopolo.

Expertise técnica 
A Volvo certificou 43 mecânicos es-
pecialistas em ônibus que atuam na 
rede de concessionárias da marca 
com o programa internacional Bus 
KeyTechnician (BKT).  Para receber a 
certificação eles passaram por uma 
série de testes teóricos e práticos, 
e por uma criteriosa avaliação que 
considerou desde a interpretação 
dos sintomas de falhas até diag-
nósticos avançados da eletrônica 
embarcada dos ônibus da marca.

Ar condicionado digital
O SPTrans apresentou recentemente dois modelos de miniônibus equipados 
com ar condicionado para o transporte coletivo de passageiros da cidade 
de São Paulo. Os veículos Solum, fabricados pela AMD Implementadora, 
são encarroçados sobre o chassi Volkswagen 9.160 OD produzido pela Man 
Latin America e estão equipados com aparelhos de ar-condicionado Spheros, 
fabricados com componentes de alumínio, comando eletrônico e mostrador 
digital de temperatura. Os aparelhos são comercializados pela Apta Cami-
nhões e Ônibus, distribuidora AMD.
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Negócios em intralogística? Basta um movimento.

CeMAT SOUTH AMERICA 2015. 
Feira Internacional de Movimentação de Materiais e Logística.

Apoio

www.hanover.com.br

Promoção e Realização Apoio Oficial Apoio Institucional

CeMAT SA 2015
Uma grande Oportunidade

SÃO PAULO  BRASIL
30/06 a 03/07/2015
Transamerica Expo Center

14h às 21h

Antecipe a sua inscrição: 
www.cemat-southamerica.com.br

NOVIDADES DESTA EDIÇÃO

Novo espaço

para palestras.

Rodadas

de negócios.

Uma vitrine para 

suas inovações e 

soluções logísticas.
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Operação turbinada

Realizado por uma 

dinâmica frota de 

ônibus, o transporte 

de passageiros do 

aeroporto para a 

aeronave e vice-

versa exige ritmo 

ágil, pontualidade 

no embarque e 

desembarque dos 

voos e preservação 

da integridade 

dos viajantes 

Texto: Valeria Bursztein

U
m volume próximo aos 95 milhões 
de passageiros transitou pelos 
aeroportos brasileiros nos primei-
ros meses de 2015, confi rmando 

que o transporte aéreo vem conquistando 
cada vez mais adeptos seja no desloca-
mento doméstico como no internacional. 

Para atender a este contingente de 
pessoas embarcando e desembarcando 
de aviões diariamente, o ônibus ainda é 
ferramenta estratégica da logística de mo-
vimentação de passageiros nos complexos 
aeroportuários do Brasil e do mundo. 

No caso dos aeroportos de Con-
gonhas, em São Paulo, e do  Santos 
Dumont, no Rio de Janeiro, cerca de 23 
mil passageiros entram e saem diaria-
mente dos ônibus dedicados ao sistema 
de transporte que atende ao embarque 
e desembarque de passageiros nas 
aeronaves que estacionam em posições 
remotas. A operação é administrada pela 
Infraero (Empresa Brasileira de Infraes-
trutura Aeroportuária) e cada aeroporto 

tem a sua especifi cidade, como pátios de 
aeronaves com características diferentes, 
além de trajetos e distâncias diferentes a 
serem percorridas.

No aeroporto de Congonhas, a ope-
ração foi terceirizada via licitação pública 
para a Locativa Locação de Veículos, 
que ocupa 20 motoristas em três turnos 
de trabalho. Já no aeroporto fl uminen-
se, a Infraero depende atualmente da 
conclusão de processo licitatório para a 
contratação de motoristas terceirizados. 
Enquanto isso, 30 empregados da estatal 
se revezam em escala para atender a 
demanda do aeroporto. 

Pela especifi cidade da operação, os 
motoristas são submetidos a uma série de 
cursos e treinamentos obrigatórios, antes 
do credenciamento e início das ativida-
des. “Os conteúdos incluem aspectos 
relacionados à segurança da aviação civil, 
normas relacionadas à área de atuação etc. 
No caso dos motoristas, que circulam nas 
áreas de pátio, também realizam curso de 

TRASLADO EM AEROPORTOS

Em Congonhas, frota 

terceirizada ocupa 20 

motoristas em três turnos 

de trabalho.
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Controle

Gigante em Guarulhos
No maior aeroporto da América do Sul, em volume de passa-

geiros, a demanda pelos ônibus no transporte de passageiros 

no embarque e no desembarque de aeronaves em posições 

remotas no pátio vem diminuindo uma vez que, com a inaugu-

ração do Terminal de Passageiros 3, em maio de 2014, foram 

instaladas mais 20 pontes de embarque, os chamados ‘fingers’, 

“o que possibilitou oferecer um serviço de melhor qualidade 

aos nossos clientes, diminuindo a necessidade de utilização 

dos ônibus para o transporte de passageiros”, explica o diretor 

de Operações do GRU Airport, Miguel Dau (foto).

Nas posições onde não há ponte de embarque, os 

ônibus entram em cena, em uma operação terceirizada 

para a Top Lyne. O operador aeroportuário investiu na 

implantação do sistema operacional Workbridge, que está 

em fase final de desenvolvimento e auxilia na coordena-

ção e no gerenciamento da frota de ônibus, hoje compos-

ta por 32 ônibus operacionais e dois reservas, com idade 

média de seis anos.

A frota empregada no Gru Airport está composta por 28 

ônibus 17-260 EOT Volkswagen/Busscar e seis carros Neo-

bus/Volvo modelo B7R Neobus Evo 

2000. A operação conta 139 motoris-

tas, divididos em cinco turnos de seis 

horas, que transportam um volume 

médio diário de 24 mil passageiros, 

equivalendo a 460 viagens. Nas parti-

das, o tempo médio de deslocamento 

é de 13 minutos. 

Dau explica que a operação é 

administrada via planilhas informati-

zadas, preenchida diariamente com 

as informações fornecidas pelas em-

presas aéreas por um funcionário da 

empresa terceirizada, e que definem 

a demanda de veículos considerando 

o número de passageiros que embar-

Direção Defensiva que inclui regras espe-
cífi cas para circulação nas áreas operacio-
nais”, detalhou em nota a empresa.

Operação
O desafi o para os controladores da 

operação de embarque e desembarque 
de passageiros por ônibus é ditar um 
ritmo ágil o sufi ciente para não compro-
meter a pontualidade dos voos e, simul-
taneamente, preservar a integridade dos 
passageiros, garantindo a sua segurança. 

A demanda de veículos está direta-
mente relacionada à demanda de voos. 
Dessa forma, a distribuição é coordenada 
pela área de Operações da Infraero junto 
com as companhias  aéreas, com base na 
programação dos vôos. O gerenciamento 
é feito a partir de planilhas de controle, já 
que a demanda depende do estaciona-

Volume médio diário no Gru Airports é de 24 

mil passageiros transportados em ônibus

Centro de Gerenciamento Aeroportuário 

(CGA): gestão da dinâmica operacional 

de aeronaves e ônibus
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mento de aeronaves em posições remo-
tas e da quantidade de passageiros por 
voo. O controle dos fluxos é feito em uma 
central acionada pelas empresas aéreas, 
no Santos Dumont. No aeroporto de Con-
gonhas, um representante da Infraero e 
da empresa contratada fazem a gestão da 
dinâmica, fazendo a liberação de trajeto 
de embarque e desembarque a partir da 
solicitação da companhia aérea.

Entre as variáveis a serem controladas 
está a busca pelo equilíbrio entre as solici-
tações de embarque/desembarque. “Se a 
companhia aérea solicitar embarque antes 
do término de desembarque de uma 
aeronave, isso afetará a disponibilidade de 
veículos para embarque do próximo voo”, 
explicou a Infraero em nota. O excesso de 
aeronaves em solo, motivado por restrição 
meteorológica ou de trafego aéreo, tam-

bém é uma preocupação a ser considera-
da, pois gera acúmulo de passageiros. 

Uma das variáveis mais sensíveis, 
que orienta o ritmo das operações, é o 
tempo de deslocamento do ônibus, entre 
o aeroporto e a aeronave, ou vice-versa. 
Em média, o tempo de deslocamento no 
Santos Dumont é de sete minutos por ve-
ículo. Já em Congonhas, o tempo médio é 
de três minutos.

Frota
A Infraero concluiu, em outubro de 

2014, a renovação da frota para o trans-
porte de passageiros nos trajetos entre 
os terminais de passageiros e aeronaves, 
o chamado embarque e desembarque 
remoto.  Com a aquisição de 58 ônibus, 
no valor de R$ 24,5 milhões, a empresa 
aumentou em 126% sua frota, passando 
para 104 veículos à disposição em sua 
rede de aeroportos. Para Congonhas, fo-
ram destinados 22 ônibus novos e, para, 
Santos Dumont , 17 carros.

No Santos Dumont, a frota dedicada 
tem 14 ônibus novos, com apenas seis 
meses de uso e três microônibus, com 
cinco anos. Já em Congonhas, a frota é 
composta de 19 ônibus um microônibus, 
além de um micro-ônibus da Infraero. A 
média de idade da frota é de oito anos.

No Aeroporto de Congonhas, a frota 
dedicada realiza, em média, 609 viagens 

diárias. A quilometragem percorrida, 
prevista no contrato, prevê 26,3 mil km por 
mês para os ônibus e 1,4 mil km por mês 
para o microônibus. No Santos Dumont 
são 250 viagens diárias, sendo que cada 
carro percorre, em média, 72 km por dia.

Nas linhas, a Infraero emprega veículos 
com carroceria Mascarello e chassi Volvo, 
com sistema de elevação e rebaixamento 
pneumático. Segundo a empresa em nota, 
“tratam-se de ônibus equipados com tec-
nologia capaz de oferecer alto padrão de 
acessibilidade a pessoas com deficiência 
e mobilidade reduzida, além de oferecer 
mecanismos de segurança que evitam os 
riscos de fechamento das portas sobre os 
passageiros e de deslocamento em caso 
de abertura das entradas e saídas”.

Os veículos mais novos têm motori-
zação Euro 5 e são movidos a diesel S-10. 
Com capacidade para transportar 32 
passageiros sentados, e 53 em pé, os ôni-
bus são climatizados e possuem chamada 
sonora para abertura das portas em por-
tuguês, espanhol e inglês. Contam ainda 
com câmera de ré, rádios comunicadores.

No caso dos microônibus, os dedica-
dos à operação no Santos Dumont têm 
carroceria Volare e dispõem de 25 as-
sentos; em Congonhas, os micro-ônibus 
também com carroceria Volare e dispõem 
de 16 assentos (o da empresa contratada) 
e de 25 assentos (o da Infraero). 

Frota dedicada no  

aeroporto de Congonhas: 

609 viagens/dia

cam e desembarcam em cada voo, 

diariamente. Toda a operação é su-

pervisionada pelo Centro de Controle 

Operacional (CCO) do GRU Airport.

“O perfeito funcionamento 

depende de uma boa coordenação 

da operação entre a empresa aérea, 

seus funcionários e prestadores de 

serviço, além das condições meteo-

rológicas”, finaliza Dau.
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SEMINÁRIO DE MOBILIDADE

Futuro possível
Para começar a 

transformar as 

cidades brasileiras 

em espaços 

apropriados para 

se viver bem e se 

locomover com 

qualidade é preciso 

que os políticos 

atuais deixem seus 

discursos populistas 

de lado e arregacem 

as mangas 

Texto: Sonia Crespo

U
m estudo divulgado em 2011 pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) revelou que 65% da 
população das capitais brasileiras 

usa transporte público para se deslocar. 
Entre essas grandes metrópoles brasileiras, 
15 delas têm população que varia entre 
1 milhão (São Luís/MA) e 12 milhões (São 
Paulo/SP), o que demonstra a premente im-
portância da implementação de recursos de 
mobilidade nestes municípios. Para debater 
as possibilidades de criar soluções nesse  
sentido, alguns dos principais consultores e 
técnicos da área de transporte público, do 
país e do mundo, se reuniram na cidade de 
Curitiba/PR, no mês de maio, durante o  Fó-
rum de Mobilidade Volvo, realizado em par-
ceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade 
e Produtividade – IBQP, durante o Smart City 
Business America Congress & Expo 2015.

Um dos precursores de ações de mo-
bilidade no transporte público brasileiro e 
criador do primeiro BRT do Brasil na década 
de 70, em Curitiba, o arquiteto e urbanista 
Jaime Lerner falou a uma plateia de mais de 
400 pessoas sobre a funcionalidade desses 
sistemas, que hoje já estão presentes em 
mais de 160 cidades do mundo, e de solu-
ções para seu esgotamento, causado pelo 
intenso crescimento da demanda de usuá-

rios.  “Para mim, a cidade é o último refúgio 
da solidariedade, um conjunto de ações que 
devem ocorrer em associação. É chegado o 
momento em que precisamos pensar nos ve-
ículos a partir da concepção de toda a cidade. 
Não podemos perder a visão de equilíbrio 
do conjunto, que hoje considera três pontos 
essenciais: a mobilidade, a sustentabilidade e 
a sócio-diversidade”, avalia.

Lerner enfatiza que quaisquer soluções 
de mobilidade também requerem reformu-
lações. Ele lembra que, em 1972, quando 
se inaugurou a rede de canaletas de ônibus 
em Curitiba, o fl uxo de usuários chegava 
a 50 mil passageiros/dia. “Atualmente esse 
volume é de 2,6 milhões de passageiros/dia”, 
anuncia. O arquiteto também cita soluções 
apresentadas em algumas grandes capitais 
do país: “A faixa de ônibus é um começo, 
não um fi m”, opina, lembrando que em São 
Paulo 84% da população se desloca pela 
superfície. O urbanista ressalta ainda que a 
característica mais importante do transporte 
coletivo urbano não são os corredores, e sim 
a rede. “É através dessa rede que nascem as 
estações”, esclarece. Por outro lado, Lerner 
lamenta a morosidade dos governos para 
acionar medidas adequadas: “Os políticos 
levam muito tempo para tomar decisões, 
ainda que soluções existam, assim como 

bons operadores e consultores”, diz.
Para o professor da PUC do Paraná 

Fumihiko Nakamura, outro palestrante 
do evento, a mobilidade da população de 
grandes centros urbanos está direta-
mente associada à utilização de áreas 
de estacionamento de veículos, que 
deveriam estar afastados dos grandes 
centros. “Os bolsões do subúrbio, por 
exemplo, deveriam ser gratuitos e, assim, 
as demandas seriam mais equilibradas”, 
analisa. De qualquer maneira, estas 
estruturas seriam adjacentes a versões 
multimodais de transporte. “Tudo deveria 
estar conectado”, opina.

“Dos 200 milhões de brasileiros, 
cerca de 180 milhões vivem, hoje em 
regiões urbanas”, complementou em 

Luis Pimenta, da Volvo (1º  à esq): ônibus 

híbrido-elétricos trazem ganhos ambientais.
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sua palestra o presidente da Associação 
Nacional dos Transportes Públicos – ANTP, 
Ailton Brasiliense. “Temos pouquíssimas 
cidades planejadas, como Joinville e Brasília, 
por exemplo”, pontua, lembrando que, com 
o recém-aprovado Estatuto da Metrópole,  o 
transporte público ganhará mais vitalidade.

Já Edward Jobson, Diretor de Eletromo-
bilidade da Volvo Bus Corporation, um dos 
palestrantes do evento, salientou que os 
políticos atuais deveriam ser mais encoraja-
dos pela efi ciência dos modernos sistemas 
de transporte. Ele apontou as qualidades 
funcionais e ambientais do ônibus híbrido-
-elétrico da Volvo, que será apresentado no 
Brasil em 2016, como tendência para aplica-
ção nos BRTs.  A princípio, a cidade de Curiti-
ba (PR) e o sistema de Bogotá, na Colômbia, 
testarão os veículos. A versão híbrido-
-elétrica é abastecida ao longo do percurso 
por totens de fornecimento de energia, que 
se conectam a um plug-in instalado no ôni-
bus. Nos híbridos elétricos atualmente em 
circulação em Gotemburgo, o carregamento 
dura em média seis minutos, concedendo 
autonomia para 10 quilômetros. 

O xis da gestão 
Para Otávio Cunha, presidente da NTU, 

gestão efi ciente é fundamental. Cunha lem-
brou, ao longo do seminário,  que a última 

vez que se registrou uma administração 
federal preocupada em realizar melhorias 
no transporte coletivo urbano das cidades 
foi na década de 70 do século passado, 
quando a extinta Empresa Brasileira de 
Transporte Urbanos – EBTU realizou uma 
série de melhorias nesse sentido. “Porto 
Alegre e Goiânia foram cidades que criaram 
estruturas para o transporte coletivo, na 
época”, recorda. “De lá pra cá, só voltamos 
a ter um corredor efi ciente em 2007, com a 
construção do Expresso Tiradentes, em São 
Paulo (SP), e só em 2012 apareceram outros 
corredores, no Rio de Janeiro (RJ) e em Belo 
Horizonte (MG)”, diz. “Ainda assim a má ges-

tão política atrapalhou as obras de alguns 
deles, como o Transcarioca, que foi inau-
gurado antes da hora e, por essa razão, no 
início das operações acabou causando uma 
série de acidentes no percurso”, lamenta. 

Se bem planejado e administrado, o 
sistema de transporte público em ônibus 
pode gerar produtividade, defendeu o 
consultor Wagner Colombini. “A produtivi-
dade está ligada ao melhor uso do espaço 
público. Temos de pensar como a cidade 
de produz e reproduz, considerando que a 
segregação econômica concentra empre-
gos e a segregação social afasta as pessoas 
de seus desejos de deslocamento. E para 
a mobilidade com produtividade exige 
investimentos em vários setores, de forma 
coordenada”, fi naliza. 

Durante o seminário,  Luis Pimenta, presidente da Volvo Bus Latin America, disse 

que o ônibus híbrido elétrico, atualmente em operação apenas em algumas cidades 

europeias, como Gotemburgo (Suécia)  e Hamburgo (Alemanha), será desenvolvido e 

produzido na planta brasileira nas versões convencional e articulada, para aplicações na 

América Latina. Os testes com estes ônibus começarão a partir do primeiro semestre de 

2016 e a produção está prevista para 2017. “O híbrido elétrico atualmente em circulação 

na Europa é monobloco. Para a versão local, nossa engenharia utilizará a mesma tec-

nologia do trem de força da versão híbrida, que já fabricamos desde 2012”, adianta. Os 

prováveis encarroçadores serão os mesmos fabricantes que desenvolveram carrocerias 

para o chassi híbrido. Pimenta faz questão de enfatizar  o conjunto de vantagens para 

uma comunidade que adota frota de ônibus híbridos ou híbrido-elétricos: “Além dos 

ganhos ambientais, a vida útil do equipamento é de 15 anos, enquanto a versão à diesel 

só chega a 10 anos”, compara. 

Ainda durante o evento, Pimenta também anunciou uma recente parceria entre a 

montadora e a Ericsson para a customização do sistema de ITS (Inteligent Transporta-

tion System) ITS4Mobility da Volvo, solução de gestão de tráfego e de informação ao 

passageiro em tempo real. “Estamos somando a expertise da Ericsson no desenvolvi-

mento para aprimorar um produto que temos e ampliar a nossa oferta de soluções para 

melhoria da mobilidade urbana nas cidades”, detalhou.

Híbrido Elétrico terá versão articulada

Cunha, da NTU: gestão eficiente no 
transporte coletivo é fundamental para 

alcançar resultados

Jaime Lerner, arquiteto: “A faixa de 
ônibus é um começo, não um fim”
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MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Scania aposta no gás
Com a permissão 

da ANP para o uso 

de biometano como 

combustível, a Scania 

se prepara para 

iniciar a produção 

do ônibus a gás no 

Brasil, a partir de 

projeto similar

que a montadora 

fabrica atualmente 

na Suécia

Texto: Sonia Crespo

E
m breve, o mercado brasileiro de 
ônibus urbanos contará com mais 
uma opção de veículo de baixas 
emissões. Desde que a Agência 

Nacional de Petróleo – ANP regulamentou 
o uso de biometano como combustível, 
no fi nal de janeiro deste ano, a Scania do 
Brasil se prepara para iniciar a produção 
nacional do chassi com motor a gás, que 
também funciona com o biometano. 
Um protótipo do ônibus, hoje fabricado 
apenas na Suécia, circula por grandes 
cidades do Brasil desde meados de 2014, 
demonstrando sua efi ciência (ver box).  
De acordo com  Silvio Munhoz, diretor de 
Vendas de Ônibus da Scania no Brasil, o  
chassi movido a gás é praticamente o mes-
mo da versão a diesel fabricada no país 
– tem 90% de seus componentes, exceto 
pelo motor. “Sendo assim, a produção da 
versão nacional fi cará muito fácil”, avalia, 
explicando que a versão local terá moto-
rização Euro 5.  Munhoz diz que, por ser 
uma tendência mundial, paulatinamente a 
América Latina está incorporando ônibus 

com motorização a combustível natural. 
“O sistema Transmilênio, de Bogotá, na 
Colômbia, acaba de fazer à Suécia um 
pedido de 90 unidades do ônibus Scania a 
gás”, exemplifi ca. 

Mesmo com preço entre 20% a 25% 
mais caro que a versão convencional 
à diesel, de 15 metros, o custo total do 
ônibus será amortizado na operação, pois 
o consumo de combustível por quilômetro 
rodado chega a ser  25% inferior na versão 
a gás e até 40% mais em conta na opção 
a biometano, estima Munhoz. “O custo 
da manutenção, outro fator de grande 
importância para o cliente na hora da 
compra, não assusta, é razoável”, garante o 
executivo, detalhando que praticamente 
se equipara à da versão convencional  à 
diesel. “Também temos a favor do produto 
o quesito ‘vida útil’, que chega a ser 40% 
superior à da versão a diesel”, acrescenta. 
A Scania quer começar a produzir o ônibus 
com motor a gás ainda este ano e forma-
tar, até 2016, 15% do total de sua produ-
ção de ônibus nessa confi guração.

Embora a Scania disponha da tec-
nologia para a produção imediata do 
ônibus, as vendas do produto certamente 
esbarrarão na escassa produção da ener-
gia requerida pelo veículo. Silvio Munhoz 
reconhece que a produção de gás biome-
tano, por exemplo, ainda é muito insípida, 
e estima que o país só terá volumes 
signifi cativos dentro de sete anos.

Biarticulado 
Enquanto as versões alternativas não 

decolam, a Scania vislumbra as deman-
das reais para suas versões a diesel, nos 
segmento urbano e rodoviário.  “A Scania 
mundial decidiu concentrar mais esforços 
no segmento de ônibus urbanos”, adinata 
Munhoz, anunciando o lançamento do 
ônibus urbano biarticulado no Brasil, a 
partir de julho deste ano. Com o produto 
disponível, a Scania pretende avançar no 
mercado paulistano, onde atualmente ro-
dam cerca de 400 ônibus da marca (dentro 

Abastecido com gás ou biometano, o ônibus terá 

economia no consumo  por quilômetro rodado  entre 

25% e 40%, se comparado à versão a diesel



ÔNIBUS | 47JUNHO 2015

Chassi em teste pelo país

Munhoz: ainda tímida, 

a produção nacional de 

biometano terá volumes 

significativos dentro 

de sete anos

Originário da Suécia, o ônibus Scania a gás desembarcou no Brasil em outubro de 2014. 

De lá para cá, vem demonstrando ser capaz de reduzir as emissões de material parti-

culado em até 90%, entre as principais vantagens ambientais.  Abastecido apenas com 

biometano, o veículo  já fez demonstrações no Parque da Usina Itaipu Binacional(PR), 

entre outubro e novembro no ano passado, em Porto Alegre (RS), em janeiro deste ano, 

no Rio de Janeiro(RJ), em março último, e em Londrina(PR), em maio último. A próxima 

parada para testes será na cidade de São Paulo(SP). Abastecido com gás (GNV), o ônibus 

realizou uma demonstração em Sorocaba(SP), em fevereiro de 2015. 

da frota de 1,5 mil ônibus), e ampliar sua 
participação em grandes capitais como 
Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba.

Só as demandas da capital paulista 
representam entre 30% a 40% de todo o 
mercado brasileiro de ônibus. Munhoz 
estima que até 2017 o sistema de trans-
porte urbano da cidade de São Paulo, 
cuja frota tem idade média de 6 anos,  
irá absorver 4 mil novos ônibus, através 
do processo licitatório. “Ao mesmo tem-
po, temos as demandas pré-eleitoriais 
(antes da eleição de prefeitos e vereado-
res, em 2016), que certamente alavan-
carão as vendas nas demais capitais do 
país”, diz, antevendo que, em 2015, o 
mercado de ônibus urbanos 
poderá crescer mais que o 
das versões rodoviárias.

Pelo outro fl anco, o rodo-
viário, Munhoz mantém uma 
expectativa  bastante positiva, 
considerando que 100% das 
vendas de ônibus realizadas 
pela Scania entre janeiro e 
abril de 2015 (269 unidades, 
segundo a Fenabrave) foram 
chassis rodoviários. A estraté-
gia, defi ne Munhoz, é aprovei-
tar as demandas crescentes de 
empresas pequenas e médias, 
de médias e longas distâncias, 
que aguardaram anos pela defi nição da 
regulamentação  de linhas de transporte 
e agora precisam recompor suas frotas, 
cuja idade média já supera os 9 anos. “A 
autorização das linhas interestaduais está 
em consulta pública e deverá sair até o 
fi nal de junho”, prevê.

O executivo tem um produto pronto 
para estes clientes, a versão K 360 4X2, 

levando em conta a necessidade de um 
carro versátil e adequado à nova Lei da 
Balança, que autoriza o transporte de 1 
tonelada a mais por eixo. “Este será nosso 
foco. Um carro 4X2, com motor de 60 cv 
e capacidade para 50 ou 52 lugares, que 
pode ser  encaroçado por três fabricantes 
de carrocerias”, detalha, sem revelar quais 
seriam esses fabricantes. Hoje, o modelo 

K 360 4X2 responde por 
25% das vendas de 
ônibus da marca.

Deixando para trás 
as facilidades de compra 
oferecidas pelo Finame/
BNDES, que dominaram 
praticamente todos os 

negócios de veículos comerciais em 2014, 
os empresários do setor rodoviário de 
passageiros, conta Munhoz, vêm adotan-
do uma nova prática na  aquisição de ôni-
bus, utilizando 50% de recursos próprios 
e os 50% restantes fi nanciados. 

Sobre as demandas de fretamento 
contínuo, que representam 90% das 
vendas para o segmento de fretamen-
to, Munhoz revela pessimismo. “Este 
segmento está completamente parali-
sado e só recuperará o ritmo quando o 
PIB voltar a crescer”, adverte.  No frigir 
dos ovos, o executivo está animado e 
acredita que o período de ‘vacas magras’ 
fi cará para trás.  “Começamos o ano sem 
nenhum  pedido colocado. Mas a partir 
do segundo quadrimestre certamente 
teremos uma recuperação nas vendas”, 
projeta, avaliando que este ano se 
encerrará, na melhor das situações, com 
resultado semelhante ao de 2014. 
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SEGURANÇA

Controle integral

O controle de qualidade de 100% dos 
chassis de ônibus fabricados pela 
Mercedes-Benz do Brasil também 
está sendo realizado, pela própria 

montadora, no momento da entrega do 
produto fi nal, já encarroçado, ao cliente.  
Para isso, a fabricante treinou uma equipe 
própria e desenvolveu um método de 
inspeção de montagem dentro das plantas 
das principais encarroçadoras do país, 
denominado de Pré Delivery Inspection – 
PDI, procedimento pioneiro neste mercado 
de ônibus, que representa um importante 
diferencial da marca no setor.

Historicamente a montadora já 
mantém um rígido controle de qualidade 
durante a manufatura de seus veículos.  
“A Mercedes-Benz do Brasil desenvol-
veu nos últimos anos vários loopings 
de controle de produção de chassis de 
ônibus, incluindo um portal de qualidade 
e diversas inspeções ao longo das etapas 
de fabricação do produto”, relata o diretor 
geral de Ônibus para a América Latina, 
Ricardo Silva. “Aproximadamente 5% do 
volume de produção diária dos chassis 
passa pelo processo de inspeção por 
amostragem”, estima.

Numa segunda etapa, já na linha de 
montagem da encarroçadora, o PDI da 
Mercedes-Benz monitora o funciona-

mento de 80% dos itens que compõem 
o chassi. “Antes mesmo de iniciar o 
processo de encarroçamento, cada um 
dos projetos passa por uma avaliação 
conjunta de nossos técnicos,  que analisa-
rão a viabilidade do layout solicitado pelo 
cliente”, explica o dirigente. Para realizar 
tal tarefa, a Mercedes-Benz treinou uma 
equipe de 28 inspetores. “Como no Brasil 
temos um Centro de Desenvolvimento de 
Chassis para todo o mundo, é essencial 
manter esses procedimentos”, destaca, 
ressaltando ainda que o resultado fi nal 
sempre melhora quando há sinergia 
entre os parceiros do produto fi nal.

Ricardo Silva conta que, ainda este 
ano, o PDI  também será implementado 
nas fábricas de carrocerias da Argentina, 
do Peru e do Chile. “Aprendemos muito 
com a  Setra, encarroçadora alemã do 
Grupo Daimler, na qual estivemos estu-
dando e analisando inúmeros  processos 
de montagem, entre 2003 e 2005”, revela 
o executivo. As equipes brasileiras de 
PDI da Mercedes-Benz  estão baseadas 
na Marcopolo, Volare e Neobus (Caxias 
do Sul, RS), na Marcopolo Rio (Duque de 
Caxias, RJ), na Caio e na Irizar (Botucatu, 

Para garantir a 

qualidade original 

dos chassis 

de ônibus,  a 

Mercedes-Benz 

realiza uma rígida 

inspeção durante 

a montagem da 

carroceria, in loco, 

na planta de todas 

as encarroçadoras 

do país

Texto: Sonia Crespo

Oliveira, da Mercedes-

Benz: cada layout de 

encarroçamento passa por 

uma avaliação individual

O PDI monitora o 

funcionamento de 

80% dos itens que 

compõem o chassi
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SP), na Comil (Lorena, SP, e Erechim, RS) e 
na Mascarello (Cascavel, PR).

Equipe afi nada 
Criado em 2005, o PDI só ganhou este 

formato – atuando in loco nas encarroça-
doras – a partir de 2012, quando passou a 
contar com 100% de técnicos da Merce-
des-Benz. “No início fazíamos inspeção 
por amostragem, apenas, e detectávamos 
inúmeros problemas, comuns a todas as 
encarroçadoras”, recorda. Silva comenta 
que é muito comum executar o encarroça-
mento e danifi car componentes originais 
– alguns muito importantes – como por 
exemplo, a tubulação de ar comprimido. 
O processo de soldagem é a etapa onde 
mais se originam possíveis danifi cações 
dos componentes do chassi, aponta. 

A inspeção PDI é realizada em boxes es-
pecialmente montados para essa fi nalidade. 
Os técnicos da montadora acompanham 
todo o programa de produção, desde a 
preparação do chassi para receber a carro-
ceria até o encarroçamento completo, que 
envolve instalação de estruturas laterais, 
frontal, traseira e teto de ônibus, chicotes 
elétricos, chapas, pintura e acabamento. 
Também é verifi cado o funcionamento dos 
sistemas do veículo, como o de direção, 
freio, elétrico e pneumático, assegurando 
que todos sejam montados de acordo com 
o manual de encarroçamento.

“Notamos que, com a inspeção, dimi-
nuíram os problemas apresentados pelo 
chassi durante a garantia do produto”, re-
lata Silva. Prova disso, diz, é que as vendas 
de peças de reposição para esses veículos 
têm caído. Outra importante vantagem 
do PDI para o cliente é o tempo de 
parada do veículo para a primeira revisão 
da garantia: “Agora é muito mais rápida 
que antes da implantação do processo”, 
admite o executivo. Uma vez liberado, o 
produto recebe um selo de garantia de 
qualidade. “Sem ele, o cliente perderá a 
garantia concedida”, avisa. 

Para montar essa estrutura de pessoal 
qualifi cado, responsável pela inspeção, 
a montadora apenas deslocou alguns 
profi ssionais capacitados para a função, 
sem necessariamente investir recursos. “O 
processo  se paga”, garante Ricardo Silva. 
O tempo de cada inspeção gira em torno 

de 2 a 4 horas por carro, dependendo da 
dimensão do projeto. 

Jorge Vassilas, gerente da área de 
Qualidade da Mercedes-Benz do Brasil, 
acrescenta que a auditoria executada pelo 
PDI também avalia aspectos como o trans-
porte do chassi realizado pelas empresas 
contratadas pelos encarroçadores. “Todos 
as informações captadas através do PDI 
são lançadas num sistema corporativo e 
fi cam disponíveis para várias áreas, entre 
elas a de Qualidade, Engenharia, Pro-
dução, Pós-Venda e Garantia”, relata.  Os 
concessionários Mercedes-Benz também 
têm papel fundamental no processo: “São 
importantes parceiros, porque os reparos 
são executados com sua mão-de—obra e 
componentes da revenda”, diz. 

A checagem é realizada 

em boxes especialmente 

montados para essa 

finalidade, na planta das 

encarroçadoras

Com a inspeção, diminuíram 

os problemas apresentados 

pelo chassi durante a 

garantia do produto

Veredicto
Durante a realização do PDI, se 

algum problema detectado no 

funcionamento do chassi  for de 

responsabilidade da montadora, a 

equipe de técnicos da Mercedes-

-Benz acionará imediatamente a 

garantia do cliente. Se a respon-

sabilidade for do encarroçador, a 

montadora enviará um relatório 

detalhado ao fabricante da carro-

ceria para que os ajustes sejam re-

alizados. O objetivo é entregar ao 

cliente o veículo na exata condição 

em que saiu de fábrica.



50 | ÔNIBUS JUNHO 2015

INFRAESTRUTURA

Reforma radical
Para ampliar a concorrência nas licitações do transporte 

público coletivo de São Paulo (SP), prefeitura inicia processo 

de desapropriação dos atuais terrenos das garagens de ônibus, 

que passam a ser de utilidade pública Texto: Valeria Bursztein

O
s planos da prefeitura de São Paulo, 
de alterar o cenário do transporte 
coletivo de passageiros por ônibus, 
seguem seu curso. À espera da 

licitação, operadores testemunham o de-
senrolar do processo de desapropriação das 
garagens espalhadas pela cidade. Segundo 
a SPTrans, das 53 áreas a serem desapro-
priadas para utilização como garagens do 
sistema de transporte público, 51 já tiveram 
decretos publicados e outras duas estão 
em processo para publicação. “O processo 
de desapropriação é composto por fases 
distintas. A primeira delas é decretar a 
utilidade pública da área, apresentando o 
interesse público pelo imóvel. É nesta fase 
que estão os processos publicados. Tais 
áreas já integram as garagens e pátios uti-
lizados pelo sistema de transporte público 
municipal e continuarão integrando. Os 
ônibus já utilizam estes espaços para manu-
tenção, abastecimento e estacionamento”, 
declarou em nota. 

Por trás da iniciativa da administração 
Haddad está a intenção de abrir o setor para 
outras empresas, tornando-o mais com-
petitivo, uma vez que o custo e a escassa 

disponibilidade de áreas para a instalação de 
garagens são consideradas uma barreira de 
entrada para outras companhias.

Círculo vicioso
O professor Valter Caldana, diretor da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Presbiteriana Macken-
zie, afi rma que a medida tomada pela 
prefeitura de São Paulo é acertada e pode, 
inclusive, ajudar no controle das tarifas, 
pois o custo dos espaços urbanos é um 
dos fatores a infl uenciar valores o cálculo 
das passagens. “O transporte coletivo de 
São Paulo não é para amadores, mas este 
sistema vive em um círculo vicioso: só 
conseguem operar no sistema as empre-
sas que têm determinadas condições e só 
quem têm essas determinadas condições 
opera aqui”. O circulo está fechado e nin-
guém consegue entrar”, avalia o professor. 

Na visão de Caldana, a questão da desa-
propriação das garagens é um elemento 
entre muitos que poderiam ser alterados na 
dinâmica do transporte urbano coletivo por 
ônibus. “Mas é estratégico na composição 
da equação porque a terra urbana em São 

Paulo é muito cara para qualquer segmen-
to. A prefeitura selecionou um elemento 
que tem impacto forte na composição de 
preço e deu a oportunidade para que a 
equação de custo e preço seja refeita”.

Surpresa
“A notícia das desapropriações de 

garagens na cidade de São Paulo foi rece-
bida com certa surpresa pelos operadores 
uma vez que isto não é usual; nunca tinha 
acontecido nem aqui nem acolá”, reve-
lou Francisco Christovam, presidente do 
SPUrbanuss (Sindicato das Empresas de 
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros 
de São Paulo). Christovam disse que os 
empresários nunca chegaram a ser con-
sultados. “A informação que nos chegou é 
que a medida é para quebrar uma cláusula 
de barreira, no sentido de facilitar a vinda 
de outras empresas no processo licitatório. 
A prefeitura desapropriará a área que for 
de interesse do operador que venha a 
ganhar a licitação”, diz. 

Para o presidente do SPUrbanuss a 
questão das garagens é apenas uma das 
difi culdades do sistema da cidade. “Operar 
no transporte público em São Paulo requer 
especialização. Tenho chamado a atenção 
para o fato de que as empresas que estão 
aqui estão há mais de 50 anos e têm a 
prática da operação em uma cidade da 
complexidade de São Paulo. Diga-me uma 
empresa de fora que opere nas condições 
desta cidade. Já vi grandes grupos empre-
sariais aqui chegaram e daqui se foram”.  

A prefeitura de São Paulo prometeu que 
o edital da licitação no transporte público 
urbano por ônibus acontecerá ainda neste 
primeiro semestre. É esperar para ver. 

51 á reas ja tiveram decretos 

publicados e outras duas estã o  

em processo para publicaç ã o
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MULTIOPÇÕES PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES EM SEMIRREBOQUES.

SOLUÇÃO MAXI X ® MULTI™ T 275/70 R22.5
até +30% de resistência 

ao arraste em manobras*

SOLUÇÃO SMART X ® MULTI™ T 295/80 R22.5

OS PNEUS MICHELIN X® MULTI™ T TÊM TECNOLOGIA 

+10% DE RENDIMENTO QUILOMÉTRICO NA VIDA TOTAL DO PNEU*.

+ ECONOMIA: REDUÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL COM PNEUS.

MAIS DO QUE NOVIDADE, 
INOVAÇÃO PARA SEMIRREBOQUE.

® ™

*Em relação ao pneu antecessor 275/70 R22.5 XTE2. **Em relação aos pneus na dimensão 295/80 R22.5. ***Baseado nas normas europeias. 

EXCLUSIVA 

TECNOLOGIA

ANTIARRASTE
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Riscos sob controle 
Evento organizado pelo Programa Volvo de Segurança no Trânsito na NTC & 
Logística, em São Paulo, apresentou detalhes da norma ISO 39.001, elaborada 
com o objetivo de diminuir o risco de acidentes e suas consequências fatais

A redução do risco po-
tencial de acidentes 
e da fatalidade destes 

no transporte rodoviário de 
cargas foi o objetivo maior do 
esforço de um grupo de traba-
lho – o PC214 – formado por 
especialistas de 32 países de 
12 especialidades que resul-
tou na norma ISO 39.001 – RTS 
(Road Traffic Safety). Detalhes 
da norma e o lançamento do 
Manual da ISO 39.001, organi-
zado pelo Programa Volvo de 
Segurança no Trânsito (PVST), 
foram apresentados em even-
to recente em São Paulo, na 
sede da NTC & Logística, que 
reuniu empresários, autorida-
des e especialistas do setor. 

A norma de sistema de 
gestão de segurança viária 
envolve cinco passos para a 
sua implantação: diagnóstico 
de segurança viária; análise 
de riscos de reincidência de aciden-
tes; identificação dos fatores de de-
sempenho e risco que provoquem 
acidentes; ações corretivas; verifica-
ção da efetividade das ações correti-
vas e a definição de metas e planos 
de ações e medição de resultados. 
“Os benefícios são a sinergia em 
prol da segurança viária, a criação 
de uma linguagem comum, a redu-
ção do risco e dos valores de seguro”, 
explicou Paulo Gottlieb, da TRS En-
genharia, empresa responsável pelo 
manual da ISO 39.002, iniciativa do 
PVST, que há 28 anos vem fomentan-
do a adoção de medidas para zerar 
acidentes  com produtos do grupo 

Volvo nas duas próximas décadas. 
No Brasil, as ações da visão Zero Aci-
dentes estão sendo desenvolvidas 
pelo Programa Volvo de Segurança no 
Trânsito (PVST), que focou suas ações 
no transporte comercial.

Segundo Gottlieb, a norma deve ser 
considerada como uma ferramenta de 
controle e redução de riscos operacio-
nais, que pode gerar, inclusive, diminui-
ção de custos. “De fato, uma empresa 
inglesa com frota de 900 veículos con-
seguiu desconto de 10% no prêmio do 
seguro. O valor economizado foi sufi-
ciente para pagar o investimento inicial 
para a obtenção da certificação e para a 
sua manutenção por sete anos”. 

A certificação tem a mesma base 
das outras normas ISO e o custo de im-
plementação depende do número de 
dias necessários de auditoria, algo em 
torno de R$ 2.000/dia. “Uma boa com-
paração é o custo de implementação de 
outras normas, como a ISO 9000”, acres-
centou Gottlieb. Mais de 30 empresas já 
são certificadas na Europa e na America 
Latina. No Brasil, a ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) trabalha 
na tradução da norma para o português. 

 IMAGEM RUIM

Esforços para a redução do nú-
mero de acidentes com vítimas fatais 

Seminário Zero 
Acidentes: gestão 
de segurança viária, 
em cinco passos
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são muito bem vindos. A imagem do 
transporte rodoviário de cargas no 
Brasil deixa muito a desejar, como 
pode ser constatado em pesquisa fei-
ta pelo PVST. O consultor do PVST, J. 
Pedro Corrêa, detalhou alguns dados 
do estudo feito para definir correta-
mente qual a imagem do transporte 
de carga brasileiro e qual é o tama-
nho da acidentalidade no Brasil. O 
estudo gerou em 2014 o atlas da aci-
dentalidade nas rodovias brasileiras, 
cuja base de dados foi fornecida pela 
Denatran (Departamento Nacional 
de Trânsito) e pela Policia Rodoviá-
ria Federal. “Entre as constatações às 
quais chegamos identificamos que 
39% dos entrevistados têm uma vi-
são negativa do transporte rodoviá-
rio de cargas, em função da falta de 
segurança”, disse Corrêa. 

Outro dado emblemático é que 
77% dos entrevistados não querem 
trabalhar no transporte rodoviário 
de cargas e 70% não têm intenção de 
empreender no setor. Entre as suges-
tões apontadas para melhorar o cená-
rio do transporte de cargas, renovação 
da frota, qualificação da mão de obra 
e mais fiscalização, foram as opções 
mais citadas pelos entrevistados. 

 DEBATE

No debate que antecedeu o final 

do encontro, o presidente da NTC & 
Logística, José Helio Fernandes, pon-
tuou que “não há como as empresas 
não incorporarem medidas de redu-
ção de acidentes. Temos um proble-
ma importante de gestão. As empre-
sas não têm quadros de motoristas 
substitutos. A frota cresceu signifi-
cativamente e faltam motoristas”. 
O presidente da Fetcesp (Federação 
das Empresas de Transporte de Car-
gas do Estado de São Paulo), Flavio 
Benati, concordou coma colocação e 
enfatizou a importância da formação 
e do treinamento como ações estra-
tégicas. “Faltam profissionais e os 
empresários têm que comprar essa 
ideia. Precisamos dessa cultura”.

O gerente de transportes da 
Raízen, Eduardo Lucena, disse que 
o compromisso com a segurança é 
sine qua non nas relações comer-
ciais da empresa. “Operamos desde 
2011, rodamos uma média de 200 
milhões de quilômetros por ano e 
nosso primeiro acidente fatal foi 
em janeiro de 2015. Este acidente 
causou uma perda de bônus para 
a empresa inteira. Nossos forne-
cedores têm que compactuar com 
os critérios definidos pela filosofia 
adotada pela empresa”.  

Já o diretor geral da Golden Car-
go, Oswaldo Dias de Castro Júnior, fez 
uma ressalva: “Existem coisas que só 
acontecem no Brasil, portanto, tenho 
dúvidas sobre as características de 
uma norma feita na Europa e sendo 
aplicada no Brasil. Precisamos saber 
como será a priorização da norma na 
sua tradução na ABNT. Seria ideal ter 
um grupo de consultores para essa 
tradução”, sugeriu. 

O tema do debate foi “Zero Aci-
dentes: um sonho ou uma possibili-
dade?”. De acordo como o presidente 
do Setcesp (Sindicato das Empresas 
de Transporte de Cargas do Estado 
de São Paulo e Região), Manoel Souza 
Lima Jr., não há dúvida sobre a ques-
tão. “Segurança não é um diferencial; 
é uma condição de entrada; é obriga-
tória”, concluiu.  

ACIDENTES EM RODOVIAS
QUE CRUZAM O ESTADO 
DE SÃO PAULO EM 2014

Fonte: PVST; DER; Polícia Rodoviária Federal

94.404
ACIDENTES

30.018
ACIDENTES COM CAMINHÕES

2.606
MORTES

45.844
FERIDOS

PRINCIPAL CAUSA: 

IMPRUDÊNCIA
SINISTRO MÉDIO DE CAMINHÃO: 

R$ 150 MIL
PRAZO MEDO DE REPARABILIDADE: 

43 DIAS

J.Pedro: imagem do 
transporte rodoviário de 

cargas deixa muito a desejar
José Hélio: empresas devem incorporar 

medidas de redução de acidentes
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Portfólio reforçado

por Valeria Bursztein

Com foco em ampliar sua 
carteira de clientes e atingir 
um novo segmento de con-

sumidores, a Michelin lançou uma 
segunda marca de pneus radiais de 
carga para caminhões e ônibus, a 
BF Goodrich.

O diretor de marke-
ting e vendas de pneus 
de caminhões e ôni-
bus, Feliciano Almei-
da,  diz que a linha BF 
Goodrich é desenvol-
vida para os clientes 
intermediários, que 
priorizam o custo por 
quilometro e o preço 
de aquisição. “50% do 
mercado brasileiro 
têm um comportamen-
to de compra que clas-
sificamos como Premium, 
segmento no qual somos líderes, 
mas tínhamos uma lacuna na faixa 
de mercado intermediário. Temos 
que lembrar que o mercado ainda 
está em fase de radialização; 85% 
dos pneus consumidos na reposição 
é radial, mas nem sempre o cliente 
entra no radial já com uma marca 
Premium, ou seja, é um processo 
escalonado. É bom lançar uma se-
gunda marca porque pode encurtar 
o caminho para a marca Premium. 
Queremos crescer no mercado bra-
sileiro e a entrada da BF Goodrich 
complementa a nossa oferta com um 
portfólio mais abrangente”.

O público alvo da segunda mar-
ca da Michelin são transportadores 
autônomos, pequenos e médios fro-

tistas, que não têm controle compa-
rativo estruturado de custo por qui-
lometro rodado, encontrado mais 
em clientes Premium. Também são 
target da empresa os grandes fro-
tistas que utilizam pneus de dife-
rentes gamas em seus caminhões 
ou semi-reboques. 

 ECONOMIA 

De acordo com a empresa, a es-
tratégia de preço o posicionamento da 
nova linha está alinhado ao em prática 
pela média de mercado e, que na com-
paração com o Michelin, fica 25% mais 
em conta. A distribuição será através da 

rede Michelin, com mais 
de 300 pontos de ven-
da em todo o Brasil. “É 
uma rede capilarizada 
e profissionalizada. 
Além dos pontos de 
venda multimarcas 
que são atendidos 
pela Michelin, que 
são mais de 200”, diz 
Almeida. Em outubro 
deste ano os pneus 
serão feitos no Brasil, 

na fábrica de Campo 
Grande (RJ). “O modelo 

295 stear, indicado para 
ônibus e caminhões, é o maior volume 
que vamos vender”, detalha. 

O executivo aposta no peso da 
marca Michelin e no suporte da rede 
para consolidar a linha BF Goodrich 
no mercado brasileiro. “No Chile, por 
exemplo, existem mais de 170 marcas 
de pneus e o cliente fica perdido. No 
Brasil, nessa faixa de preço e especifi-
cação de produto, existem cerca de 10 
concorrentes. Mas contar com o su-
porte da Michelin para o cliente que 
compra a BF Goodrich é importante. 
Além disso, temos um preço competi-
tivo, 75% do custo de aquisição de um 
pneu Michelin, o que está adequado 
à expectativa do cliente que quer um 
pneu que se encaixe ao seu fluxo de 
caixa”, finaliza.  

Michelin traz ao Brasil sua segunda marca de pneus para caminhões e  
ônibus, a BF Goodrich, que irá atender um novo segmento consumidores

A linha BFGoodrich será comerciali-
zada em toda a rede de revendedores Mi-
chelin e multimarcas em três dimensões:

295/80 R22.5 ST 250: pneu radial para 
ônibus e caminhões, recomendado 
para montagem em todas as posições. 

295/80 R22.5 DR 550: pneu radial para 
caminhão, recomendado para monta-
gem exclusiva no eixo de tração. 

215/75 R17.5 ST 250: pneu radial para 
veículos leves e semileves, recomendado 
para montagem em todas as posições. 

Três dimensões
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A nova Savana

por Sonia Crespo

Sediada anteriormente em 
Curitiba (PR), a Savana Veícu-
los, concessionária da marca 

Mercedes-Benz pertencente ao Grupo 
Águia Branca, atende agora os clien-
tes da marca com muito mais espaço 
e agilidade operacional, em duas no-
vas instalações à margem da rodovia 
Contorno Leste, na BR 116, em São 
José dos Pinhais (PR). O endereço é 
estratégico: local de passagem de mo-
toristas rumo ao interior do Paraná e 
à região Sul do país, e a 400 quilôme-
tros de São Paulo, onde está a fábrica 
da montadora. Também está próxi-
mo das revendas de Joinville e Ponta 
Grossa, pertencentes ao mesmo gru-
po, que responde por 7% do volume de 
caminhões da marca comercializados 

no país e é o 4º. maior distribuidor da 
Mercedes-Benz. Na nova localização, 
a  Savana Veículos quer ficar mais per-
to de sua clientela: “A Mercedes-Benz 
estimula seus concessionários a atua-
rem cada vez mais próximos das ope-
rações dos clientes”, comentou Rober-
to Leoncini, Vice-presidente de Vendas, 
Marketing e Pós-Venda de Caminhões 
e Ônibus da montadora no Brasil, du-
rante a apresentação do local. “Quere-
mos atender bem, no lugar certo e com 
a estrutura adequada ao perfil de cada 
cliente e ao tipo de produto e serviço 
que ele necessita”, complementou. 

Para alcançar tal objetivo, o Grupo 
Águia Branca investiu 20 milhões de 
reais na obra, que levou 4 anos para 
ser concluída. Inaugurada desde mar-
ço deste ano, a robusta área de 40 mil 
metros quadrados acomoda uma mo-

derna construção de 12 mil metros 
quadrados, com áreas de atendimento 
bem planejadas, seguindo o novo con-
ceito arquitetônico para a identidade 
corporativa da rede de concessionários 
da marca, mais sustentável, que privi-
legia ambientes mais claros e amplos, 
valorizados pela iluminação ambiental. 

A área de manutenção de veícu-
los ganhou proporções de destaque 
no projeto da Savana, evidenciando 
o crescimento das demandas de pós-
-vendas nos últimos anos, quando a 
comercialização de veículos comer-
ciais passou a ser atrelada a pacotes 
de manutenção e os serviços. Hoje, os 
serviços de after-market já respondem 
por 30% do faturamento das conces-
sionárias do grupo, avalia Riguel Chie-
ppe, Diretor geral da divisão Comércio 
do Grupo Águia Branca. Na área da 

Com estrutura planejada para dar maior agilidade ao atendimento de pós-venda, 
Grupo Águia Branca inaugura em São José dos Pinhais (PR) a nova sede da 
Concessionária Savana Veículos, representante da marca Mercedes-Benz

A oficina mecânica 
conta com 24 boxes de 
14 metros, 20 boxes de 

10 metros, 5 valas de 
serviço e 6 vagas para o 

atendimento específico da 
Linha Sprinter
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oficina mecânica, a Savana dis-
ponibiliza 24 boxes de 14 metros, 
20 boxes de 10 metros, 5 valas de 
serviço e 6 vagas para atendimento 
específico da Linha Sprinter. O esta-
cionamento tem 70 vagas.  

Com tamanha estrutura, a 
revenda  quer otimizar o atendi-
mento no concessionário. O dire-
tor comercial da Savana Veículos, 
Marcelo Tinti, disse que o projeto 
foi criado para oferecer total inte-
gração entres as áreas e favorecer 
a logística e os processos da em-
presa. “Toda a estrutura da conces-
sionária foi desenvolvida em mó-
dulos, valorizando a comunicação 
interna e entre as diversas áreas, 
facilitando o fluxo das pessoas e de 
informações entre os setores. O ob-
jetivo é aumentar a eficiência com 
foco em prestar o melhor atendi-
mento ao cliente”, detalha, apon-
tando alguns recursos inovadores 
no atendimento de pós-venda, como 
a vala de recepção de veículos. “Esta-
mos trabalhando com 20 mecânicos, 
mas pretendemos chegar a 30”, acres-
centa, observando que a capacidade 
de atendimento da oficina é de 1.100 
veículos por mês – 40 apenas no setor 
de lataria. “Hoje já computamos um 
fluxo mensal de 900 veículos”, adian-
ta, estimando que 80% são de clientes 
da região e 20% de passagem. 

Para Riguel Chieppe, diretor geral 
da divisão Comércio do Grupo Águia 
Branca e uns dos donos da Savana Ve-
ículos, este é “um sonho que vem se 
concretizando há dez anos”. A parce-
ria com a Mercedes-Benz existe desde 
1970, diz. Atuando nos estados de Espi-
rito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Paraná e Santa Catarina, o grupo movi-
menta atualmente uma frota de 1,2 mil 
ônibus e de 1 mil caminhões. . 

 EXPECTATIVAS 

Em apoio à iniciativa do grupo 
capixaba, o presidente da Mercedes-
-Benz do Brasil, Phillip Schiemer, sa-
lientou que o potencial de transporte 

do país continua inalterado. “Vive-
mos um momento comercialmente 
difícil. A Mercedes-Benz está produ-
zindo com 55% de seu potencial, ou 
seja, com 45% de ociosidade. Ainda 
assim, todos nossos planos estraté-
gicos e investimentos previstos para 
os próximos meses continuarão inal-
terados. Estamos otimistas”, disse, 

ressaltando que a importância do 
Finame tende a cair, dando lugar 
a outras modalidades de finan-
ciamento mais viáveis:”Hoje o PSI 
ainda é o mais atraente, mas já é 
menos interessante que no ano 
passado”, destacou. Os esforços da 
montadora agora também estarão 
concentrados nas vendas do Ac-
tros, que já tem 100% de financia-
mento via BNDES. Schiemer disse 
ainda que, a partir de 2016, a fábri-
ca de Juiz de Fora (MG) concentra-
rá toda a produção de cabinas. 

Diante do atual mercado co-
mercial de caminhões e ônibus 
afetado pela retração econômica, 
Marcelo Tinti prefere manter uma 
expectativa de recuperação, esti-
mando vendas de 640 veículos no 
primeiro ano de atuação, sendo 
140 Sprinters e 500 caminhões. O 
dirigente avalia que 55% das ven-
das de caminhões são feitas para 

transportadoras, ante os 45% restan-
tes, comercializados diretamente com 
os proprietários dos veículos. 

Atuando desde 1970 na venda 
de veículos, o Grupo Águia Bran-
ca tem hoje 28 concessionárias de 
diferentes marcas no país – oito 
delas são de caminhões e ônibus 
Mercedes-Benz.  

Previsão de mercado deverá ser revista
Roberto Leoncini (foto) elogiou a iniciativa 

da Savana Veículos, classificando-a como clara 
demonstração de otimismo. Mas avaliando as 
consequências da atual estagnação nas vendas de 
caminhões e ônibus no mercado brasileiro, o exe-
cutivo comentou que 2015 não será tão fácil como 
nos últimos anos. “O pesado foi o que mais sentiu, 
registrando queda comercial de 55% no primeiro 
quadrimestre de 2015. Aqui no Paraná a Mercedes-
-Benz registrou um mês de abril na frente da 
concorrência, com share de 27,7%”, comentou. Le-
oncini acredita que a última previsão do mercado 
total para este ano, de 90 mil unidades, anunciada 
em abril pela Anfavea, provavelmente será revista. 

Riguel Chieppe, do Grupo 
Águia Branca: parceria 
com a Mercedes-Benz 

desde 1970
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>>> A Tegma Gestão Logística regis-
trou um lucro líquido de R$ 7,5 milhões 
no primeiro trimestre de 2015. Ou 
494,7% a mais que o resultado obtido 
no mesmo período do ano passado. 
A empresa credita o desempenho à 
descontinuação de alguns negócios e 
um maior controle sobre os custos.

>>> O mesmo se deu com a 
JSL Consolidada, que apontou cres-
cimento de 11,9% na receita bruta das 
empresas afiliadas, nos três primei-
ros meses do ano. O faturamento no 
período atingiu o montante de R$ 
1,532 bilhão. No acumulado dos últi-
mos 12 meses, a receita bruta total foi 
de R$ 6, 242 bilhões.

PANORAMAPANORAMA

BALANÇOS & 
RESULTADOS

NOVA MATRIZ
>>> A Auto Sueco São Paulo, revendedora Volvo, 

está de casa nova. Localizada na Estrada Turística 
do Jaraguá, 209, próximo à Rodovia Anhanguera, 

a nova sede tem um terreno de 22.000 m² de área 
total, com 6.300 m² de construção e 10.000 m² de 

pátio. A unidade conta com 26 boxes de trabalho e 
outros 06 exclusivos para troca de óleo, além de ins-
talações modernas para vendas de veículos e peças.

MUDANÇA DE STATUS
>>> Depois de operar por 10 anos em 
regime de franquia, a filial de Marin-
gá (PR) da Transportadora Ame-
ricana, passa a fazer parte de sua 
rede própria. “Com a expansão de 
nossa atividade na região, podemos 
absorver novos projetos e clientes”, 
explica Joel Oliveira de Souza, di-
retor de Operações da TA, confiante 
na capacidade de atendimento da 
unidade, de até 75 toneladas/dia.

AUMENTO DA REDE
>>> A Jamef inaugurou sua mais nova 
unidade operacional, a 31ª no país e a 2ª no 
estado do Paraná. Localizada em Londri-
na, próximo à BR-369, a filial conta com 6 
mil m² de área e 30 docas para operações 
de cross-docking. Seu escopo de atuação 
abrange 223 municípios da região, como 
Maringá, Cianorte, Apucarana e Umuarama.

JUSTA HOMENAGEM
>>> O empresário João Naves, 
presidente da RTE Rodonaves, 
recebeu da NTC&Logística – As-
sociação Nacional do Transporte 
de Cargas, a medalha de Mérito 
do Transporte. A homenagem é 
concedida àqueles que contribuem 
com o crescimento e melhoria do 
setor de transporte do país.

MUDANÇA DE NOME
>>> No ano em que comemora 
sua 30ª edição, a Movimat, ou Feira 
Internacional de Intralogística, muda 
de nome e amplia seu escopo de 
atuação. Rebatizada de Salão Inter-
nacional de Logística Integrada, a 
feira agrega novos segmentos – como 
o e-commerce – e passa a integrar 
o calendário mundial de eventos 
de transporte e logística da Reed 
Exhibitions Alcantara Machado. O 
evento acontece no período de 15 a 17 
de setembro, no Expo Center Norte, 
em São Paulo (SP) com a presença de 
mais de 200 expositores e um público 
estimado de 30 mil pessoas.

FROTA RENOVADA
>>> A TNT Express investiu R$1,3 mi-
lhão na renovação de parte da frota 
operacional de veículos, que atende 
as cidades de São Paulo, Campinas, 
Rio de Janeiro e Santos. A aquisição 
inclui 11 utilitários, sendo seis MB 
Sprinter e cinco Fiat Fiorino. A empre-
sa conta com um total de 31 veículos, 
com idade média de 3,5 anos.



Filtros do combustível MANN-FILTER
O caminhão fi ca melhor com ele.
E o dono também.

Quer ver o caminhão trabalhando com melhor performance?

Dê o original para ele: MANN-FILTER. O motor rende mais, evita 

desgastes e no fi nal o seu veículo tem um desempenho muito melhor.

MANN-FILTER. Original como você.
www.mann-fi lter.com.br




