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a melhor aplicação

Descubra os caminhões e utilitários que oferecem o melhor retorno
de capital em 2018, certificados por Frota&Cia e Autoinforme

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

Rubens não sabe
quantos alqueires de
cana-de-açúcar terá no
futuro, mas sabe que os
caminhões autônomos
ajudarão na colheita.
Como o Volvo VM
que ele tem hoje.

Veículos Autônomos, Eletromobilidade e Conectividade.

Onde tem Volvo, já tem futuro.

www.volvo.com.br
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Parte do DNA

a

revista que chega agora em suas mãos
e também de milhares de outros leitores, é mais uma prova da diferença de
Frota&Cia das demais publicações especializadas, voltadas para o mercado de transportes. isso porque, essa edição especial é resultado de um grande esforço editorial iniciado
muitos meses atrás, com o objetivo de identificar os caminhões e utilitários de maior valor de
revenda no mercado brasileiro.
tal estudo, realizado pela agência autoinforme em parceria com Frota&Cia, envolve a
apreciação e análise de milhares de preços de
veículos comerciais novos e usados coletados
pela empresa Molicar, especializada nesse tipo
de pesquisa, junto a centenas de revendas autorizadas e independentes, localizadas em todo
o território nacional. Com base nessa coleta é
possível estabelecer as marcas e modelos de
José Augusto Ferraz
caminhões e utilitários, segmentados em nove
Diretor de Redação
diferentes categorias, que oferecem a menor
depreciação de preços no período de três anos.
a partir daí fica fácil organizar o ranking dos veículos comerciais de maior valorização; uma informação extremamente útil para ajudar proprietários e administradores
de frotas na hora de decidir qual a melhor compra. e, ainda, para facilitar o cálculo
do Custo total de Propriedade (tCo) do veículo, uma ferramenta de avaliação que vem
ganhando cada vez mais importância na gestão de frotas.
essa capacidade de inovar e produzir conteúdo relevante, para uso das empresas de
transportes e dos fornecedores de produtos e serviços para o setor, faz parte do dNa de
Frota&Cia, desde o seu lançamento em 1994. além da Certificação Maior Valor de revenda – Veículos Comerciais, produzimos outros dois importantes estudos de periodicidade
anual. É o caso do Panorama do Mercado de Veículos Comerciais, publicado todo mês de
abril, o mesmo que serve para base para indicação dos ganhadores do Prêmio lótus, a mais
consagrada premiação da indústria automotiva brasileira dedicada ao segmento. outro
grande esforço editorial aparece na forma do top do transporte; um ranking realizado em
conjunto com a revista logweb, que revela as melhores transportadoras rodoviárias de
cargas do Brasil, eleitas pelo mercado de fretes. o estudo, desta vez, utiliza uma pesquisa
realizada com mais de 5.000 embarcadores de cargas, de 12 diferentes especialidades.
É claro que além dessas contribuições próprias, Frota&Cia também reserva espaço para noticiar os fatos mais marcantes da atualidade, voltados para o setor de
transportes, também cobertos pelas demais publicações. Porém, sem nunca deixar
de lado o bom e velho Jornalismo, forjado na crítica e no comentário construtivo;
única forma de manter os leitores ainda mais atualizados e preparados para enfrentar os inúmeros desafios da vida profissional e empresarial. É esse o nosso principal
propósito, que há 25 anos vimos cultivando.
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CAMINHÃO LEVE
Depois de três anos de domínio absoluto
do MB Acello, o Ford Cargo 816 vence
na categoria dos caminhões leves
CAMINHÃO PESADO
A Scania ocupa o espaço que era do
Volvo FH 540 6x4, com a eleição do
G 440 6x4 como o pesado mais valorizado
ADMINISTRAçÃO
Cada vez mais, os compradores de
veículos comerciais dão importância
ao valor de revenda, na hora da escolher
GESTÃO
Operadores de transportes começam
a adotar a planilha do Custo Total de
Propriedade (TCO) para a escolha do veículo
EMPRESAS
Transportadora Cordenonsi adota
programa de redução de custos,
baseado nos Serviços Conectados Scania
LANçAMENTO
Chega ao Brasil a Nova Geração de
Caminhões Scania, com um conjunto de
inovações que promete economia de 15%

SEçõES
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ONLINE
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Enquanto os fabricantes de
ônibus caminham em direção
recuperação do mercado,
à
os operadores do transpor
te urbano
lamentam a perda contínua
de passageiros

FURGONETA DE CARGA
O Fiat Fiorino repete o desempenho do
ano passado e se firma como o furgão
leve mais desejado dos compradores

CAMIONETA DE CARGA
Pela terceira vez o Hyundai HR reafirma
a fama, ao manter o título de camioneta
de carga de maior valor de revenda
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METODOLOGIA
Saiba quais as normas que norteiam a
escolha dos caminhões e utilitários de
mais valor no mercado brasileiro

FURGÃO DE CARGA/CAMPEÃO GERAL
A Master Furgão leva sua segunda
certificação MVR na categoria e, ainda,
o troféu de Campeão dos Utilitários

Ônibus
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Van elétrica
A ZF apresentou, na Alemanha, um conceito
de veículo de entrega autônomo feito para
responder o aumento na demanda por comércio
eletrônico. A Innovation Van tem tração puramente
elétrica, opção de direção autônoma e um
algoritmo inteligente que considera as exigências
do cliente final em tempo real e calcula o trajeto
mais eficiente para a entrega. “Nossa Innovation
Van constitui um pacote completo de soluções
para atender às exigências do segmento de
entregas”, afirma Gerhardt Gumpoltsberger,
responsável pela gestão de inovações da ZF.

risco iMinente
Um estudo da Serasa Experian realizado em junho de 2018, com
base em uma amostra composta de 4.065 empresas de transportes
de todo o país, revelou a atual situação financeira do setor. Nada
menos que 56% das transportadoras avaliadas apresentam alto risco
financeiro, o que
pode comprometer
o pagamento das
contas nos próximos
dozes meses.
Desse total, mais
da metade (33,9%)
inclui empresas já
inadimplentes e/ou
com processos de
recuperação judicial
e extrajudicial e
falência decretada.

lubrificantes: Mercado
Volta a crescer
O mercado brasileiro de
lubrificantes fechou o ano passado
com crescimento de 2,6% sobre
2016. Os números foram divulgados
pela Associação Nacional das
Distribuidoras de Combustíveis,
Lubrificantes, Logística e Conveniência
(Plural) de acordo com dados da
Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP).
Foram vendidos 1,262 bilhões
de lubrificantes acabados. Das
associadas da Plural, o avanço foi
de 0,1% – pequeno, mas notável
pelo fato de reverter três anos
consecutivos de queda no consumo.

Menos óbitos
O Ministério das Cidades, o Instituto
Tellus e a Cervejaria Ambev anunciaram
a assinatura de uma parceria para
implementação do Plano Nacional de Redução
de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).
Criado em janeiro de 2018, o Pnatrans tem
o objetivo de reduzir pela metade o índice de
mortes no trânsito no país, em um período
de dez anos. Para isso, será elaborado um
diagnóstico inicial da segurança viária no
Brasil, identificando as principais causas dos
acidentes para, então, definir as frentes de
atuação do programa.
agosto de 2018 |
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Boas práticas
logísticas
O Programa de
Logística Verde Brasil
(PLVB) lançou um
manual de boas práticas
contendo 22 itens
capazes de contribuir
para o aprimoramento
da eficiência e da
sustentabilidade no
transporte de cargas.
Criado em 2016 e
formado por professores
do UFRJ e 21 empresas,
o PLVB trabalha muito
com questões como
otimização de rotas e de cadeias logísticas, melhor escolha do modo de
transporte e dos veículos associados à busca pelo melhor rendimento
energético e a redução do custo operacional para emitir menos gases
poluentes – sendo essa a principal meta do programa.

sem hora extra
O Tribunal Superior do Trabalho deu ganho de causa à Kadu Transporte
de Cargas no processo movido por um motorista de Natal (RN), que
pedia o pagamento de horas extras que somavam o tempo de condução
do veículo à espera pela descarga. Segundo a CLT, o tempo de espera
de carga e descarga não é somado nas horas extras. O ministro Walmir
Oliveira da Costa, do TST, explicou que é considerado trabalho efeito
apenas o período em que o motorista está à disposição do empregado,
excluídos intervalos para refeição, repouso, espera e descanso.

nova Banda da
continental
A Continental Pneus lançou
no mercado brasileiro a banda de
rodagem ContiTread Hybrid HD3,
que integra a terceira geração dos
produtos de carga produzidos pela
companhia no Brasil. Desenvolvida
para atender as duras exigências dos
caminhões nas estradas nacionais,
possui desenho inovador que
proporciona área maior de contato
com o solo e, por consequência, alta
performance por quilômetro. Com
profundidade de sulco de 18 mm,
está disponível nas larguras 230,
240, 250 e 260 mm.

Basculantes na pauta
O deputado Covatti Filho (PP-RS) apresentou um
projeto de decreto legislativo que susta a aplicação da
Resolução 563/2015 do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), que estabelece normas de segurança para
a circulação de caminhões e equipamentos rodoviários
com carrocerias basculantes. O deputado alega que a
medida impõe gastos elevados e exigências descabidas
a municípios, cooperativas, construtores e toda a
cadeia produtiva. “Não há nenhuma razão ou bom
senso na resolução do Contran. Muito pelo contrário, é
gritante a incoerência”, argumenta o autor do projeto à
Agência Câmara.
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DAF-0015

DAF CAMINHÕES

Acelere o rendimento
dos seus negócios.
No trânsito, a vida vem primeiro.

Conheça a linha de Caminhões DAF com motores PACCAR MX produzidos no Brasil.
A DAF uniu qualidade e eficiência com o melhor custo/benefício para você acelerar
o crescimento do seu negócio. Caminhões robustos, confortáveis e com máximo desempenho.

XF105
• Disponível nas versões 4x2, 6x2 e 6x4
• Motor PACCAR MX-13 de 12,9 litros,
com potências de 460cv e 510cv
• Três opções de c e: Comfort Cab,
Space Cab e Super Space Cab

CF85
• Disponível nas versões 4x2 e 6x2
• Motor PACCAR MX-13 de 12,9 litros,
com potências de 360cv e 410cv
• Duas opções de cabine: Sleeper Cab

F I N A N C I A M E N T O

DAF MULTISUPORTE

FINAME

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF-0015-An1_Frota_Cia_210x280_AF.indd 1

e Space Cab
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os 75 anos do setcepar
O Setcepar organizou uma grande festa para celebrar
seus 75 anos no último dia 29 de junho, no Castelinho
do Batel, em Curitiba (PR). Mais de 500 associados
compareceram para relembrar a história da entidade.
Marcos Egídio Battistella, presidente, afirmou que a data
é muito importante. Para o futuro, pretende fortalecer
a oferta de serviços. “Nosso foco é a qualificação e a
formação de profissionais. Só assim o setor conseguirá
crescer e se manter forte”.

Biodiesel: mistura autorizada
O Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria
que flexibiliza a mistura de biodiesel no diesel. As novas
regras permitem que até 20% de biodiesel seja misturado
ao combustível usado em frotas cativas de consumidores
rodoviários que possuem abastecimento próprio, como
transportadoras e empresas de ônibus. No caso de uso
agrícola, industrial e ferroviário, a mistura pode chegar a
30%. Os caminhoneiros têm interesse na medida porque em
alguns estados o biodiesel é mais barato do que o diesel.

rv Ímola
receBe prêmio
Especializada em transporte
de medicamentos, a RV
Ímola recebeu pela primeira
vez o prêmio Top Open
Corps, do Ranking 100 Open
Startups Brasil 2018. A
premiação tem a finalidade
de destacar as 100
startups mais atraentes
para o mercado corporativo
brasileiro – o evento e
referência para empresas
e investidores no Brasil e
exterior. Neste ano, a edição
contou com a participação
de 800 empresas.

10 Frota&Cia | agosto de 2018

rota 30 suBstitui inovar-auto
O programa Rota 2030 Mobilidade e Logística, que oferece incentivo aos
fabricantes de veículos que investirem em pesquisa e desenvolvimento, entra no
lugar do Inovar-Auto, que vigorou entre 2012 e 2017. Através do programa serão
concedidos créditos tributários que podem chegar a R$ 1,5 bilhão ao ano. O subsídio
valerá para as montadoras que atuam no país e para as empresas importadoras, que
poderão abatê-lo sobre o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Marcopolo e randon
A Marcopolo e a Randon assinaram recentemente
um acordo para desenvolvimento de tecnologia para
o setor automotivo, através do qual os ônibus da
Marcopolo passam a ser testados no campo de provas
da Randon, com avaliações que envolvem testes
funcionais, estruturais e de durabilidade, num trabalho
conjunto entre as engenharias das duas empresas.
O estruturado complexo tecnológico, instalado em
Farroupilha, na Serra Gaúcha, numa área de 87 hectares
licenciada pelo IBAMA, conta com 18 pistas a céu
aberto, totalizando 15 quilômetros. Na foto: Alexandre
Randon com o CEO da Marcopolo, Francisco Gomes
Neto, e Sérgio de Carvalho (Fras-le).

Multas sobeM, arrecadação cai
O volume de multas aplicadas aos transportadores
rodoviários de cargas acusou uma variação positiva de
28,7% de janeiro a junho de 2018, comparado com
igual período do ano passado, de acordo com a ANTT. O
motivo, segundo a agência reguladora, foi decorrência
do aumento o da fiscalização eletrônica, graças ao
uso de sensores e câmaras instaladas nas maiores
rodovias do país. Apesar do avanço no número de
infrações a arrecadação caiu 12% no período, em boa
parte por causa da paralisação dos caminhoneiros,
segundo a ANTT.

otiMisMo no ar
Uma pesquisa realizada pela NTC& Logística depois da
greve dos caminhoneiros em maio, com a participação de
1.500 empresas de transporte, revelou que o setor está
mais otimista em relação ao futuro. Ainda que a economia
brasileira não mostre sinais firmes de recuperação,
36,6% dos entrevistados apostam em uma melhora do
quadro (contra 19,1% apurados em janeiro desse ano).
Já a parcela dos pessimistas caiu de 39,5% para 18,2%.
Colaboram para isso, na visão da entidade, o tabelamento
do frete rodoviário e a sazonalidade do segundo semestre
que provoca aumento do volume de cargas.

acordo Mantido
O governo confirmou que o preço do diesel não sofrerá
reajustes em agosto, apesar da queda das cotações
internacionais do produto ocorrida no mês de julho. Mas, já
avisou que a partir de 31 de agosto o combustível voltará a
majorado de acordo com a variação internacional, porém a
cada 30 dias até o final do ano. A iniciativa faz parte acordo
assinado com os caminhoneiros, mas não estabelece nenhum
teto, nem preço mínimo para todo o país. A subtração do
desconto de R$ 0,30 sobre o preço de referência será
mantida, garante a ANP.
agosto de 2018 |
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Novo BerliNgo
A Citroën apresentou ao mercado brasileiro o novo
furgão Berlingo, voltado ao transporte de pequenas
cargas. Com motor 1.6 16V flex que desenvolve 122cv,
o modelo tem capacidade para transportar 800kg em
3m³ de volume útil e oferece porta lateral deslizante
de série. O Berlingo vai reforçar a ofensiva da marca
no segmento de comerciais leves, que já conta com a
Jumpy. A furgoneta chega às concessionárias Citroën
em agosto com preço a partir de R$ 64.990 – em
versão única, com vários itens de série.

BoNS reSulTadoS

Trem auTôNomo
A primeira operação ferroviária
autônoma de longa distância,
denominada Projeto AutoHaul,
aconteceu recentemente,
transportando minério de ferro
na Austrália Ocidental. O comboio
transportou 28.000 toneladas de
minério de ferro em Pilbara, no oeste
do país, percorrendo a distância
de 280 km entre as operações de
mineração da Rio Tinto na cidade de
Tom Price e o porto de Cape Lambert.
Com três locomotivas, o trem foi
monitorado remotamente do centro
de operações da Rio Tinto, a mais de
1.500 km de distância.

A Volkswagen Truck & Bus
registrou neste primeiro
semestre de 2018 a venda
de um total de 112,1 mil
veículos comerciais das divisões
MAN Truck & Bus, Scania
e Volkswagen Caminhões e
Ônibus, o que representou alta
de 16% na comparação com o
mesmo período do ano passado.
Individualmente, as vendas da
MAN Truck & Bus somaram 49
mil veículos (acréscimo de 18% na
cotização anual), a Scania atingiu
46,8 mil caminhões e ônibus, 7%
a mais, e a divisão Volkswagen
Caminhões e Ônibus atingiu 17,3
mil unidades, aumentando 48%
as vendas em relação ao mesmo
período de 2017.

Spray refleTivo
A concessionária Arteris Planalto
Sul começou a aplicar na rodovia BR
116, que liga o Paraná a Santa Catarina,
um spray refletivo que, invisível durante
o dia, reflete ciclistas e pedestres que
transitam a rodovia durante a noite.
Conhecido como lifepaint, o spray brilha
e reflete os faróis do carro, bem como
as placas de sinalização viária. Segundo
a concessionária, inspetores de tráfego
abordam ciclistas e pedestres durante
a noite e, após explicar o funcionamento,
pedem permissão para usá-lo.

o melhor julho
Em julho, as vendas de caminhões no mercado
brasileiro alcançaram seu melhor patamar desde
janeiro de 2015, segundo a Anfavea, que reúne os
fabricantes de veículos. Foram licenciadas 6,6 mil
unidades no total, 15,6% a mais do mês anterior.
No acumulado do ano os emplacamentos somaram
38,6 mil caminhões, o que equivale a um acréscimo
de 48,6% sobre o mesmo período do ano passado. “É
um resultado que nos anima bastante, porque indica
uma melhora da economia”, observa Antonio Megale,
presidente da entidade.
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o novo porTal Da Braspress
A Braspress lançou no início de agosto uma nova
versão deu seu portal www.braspress.com.br, com
plataformas de serviços totalmente atualizadas.
A arquitetura e a interface de navegação também
sofreram alterações, garantindo mais rapidez de

acesso e velocidade aos novos projetos. Tayguara
Helou, Diretor de Desenvolvimento e Novos Negócios
da transportadora, diz que o objetivo do novo portal é
facilitar a navegação dos clientes: ‘’Nossa companhia
é 100% digital e, por isso, nossos clientes podem
interagir conosco a qualquer momento”.

Três empresas
O Grupo Daimler acaba de criar uma nova estrutura global para
suas operações, com três divisões que passam a ser empresas
independentes e focadas em seu segmento. A estratégia prevê que a
Mercedes-Benz responderá pela área de automóveis e vans, a Daimler
Truck fica com as operações de veículos comerciais como caminhões
e ônibus, e a divisão de mobilidade se fundirá com a de serviços
financeiros para formar a Daimler Mobility. As três novas companhias
serão sociedades anônimas de capital alemão Aktiengesellschaften ou
simplesmente AG) com sede em Stuttgart, Alemanha.

ZF prepara nova
TransmIssão
A ZF apresentou uma transmissão
automática voltada a veículos comerciais
leves, médios e semipesados. A
ZF PowerLine tem oito marchas e
encontra-se em fase final de testes na
Alemanha para, em breve, chegar ao
mercado global, apostando na redução
de consumo e de emissões em modelos
que operam em tráfego intenso.
Projeto inspirado em uma transmissão
voltada para veículos de passeio, a 8HP,
a promessa é de uma direção mais
confortável para caminhões, picapes e
ônibus urbanos.

Iveco DaIly compleTa 40 anos De vIDa
A Daily, produzida pela Iveco, está comemorando 40 anos de
existência. O utilitário foi lançado em 1978 na Itália e, hoje, conta com
mais de três milhões unidades fabricadas, sendo comercializada em 110
países do mundo. O modelo chegou ao Brasil no ano 2000 e é produzida
na planta da empresa em Sete Lagoas (MG). A Daily oferece uma variada
gama de versões, para as mais diversas aplicações no transporte de
cargas, passageiros e uso customizado.
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TRANSPORTE ON LINE

emPrega
TransPorTe

Promessas no PaPel
Passados mais de dois meses do fim da greve dos caminhoneiros, que quase
paralisou o país em maio, boa parte das promessas do governo continua no plano
das intenções. O desconto de R$ 0,46 no litro do diesel ainda esbarra na falta de
fiscalização e, até agora, a Conab não teve sucesso em contratar os autônomos
para fazer o transporte de suas cargas. Enquanto a controversa tabela de
fretes aguarda a sanção presidencial para sua implantação, produtores rurais
se mobilizam pelo seu arquivamento. Ou ameaçam investir em frota própria, para
fugirem do frete. Somente a cobrança do eixo suspenso está sendo cumprida, já
que a concessionárias contam com esse trunfo para prolongarem as concessões.

Uma ferramenta desenvolvida
pelo Sest/Senat promete
facilitar a contratação de
profissionais para o setor de
transportes. É o Emprega
Transporte, que possibilita
cadastrar currículos de
trabalhadores que fizeram
cursos no Sest/Senat, para
uso de empresas que buscam
profissionais capacitados. A
plataforma também permite que
as transportadoras possam
anunciar suas vagas, para os
ex-alunos do sistema S.

selo de qualidade

Velocidade reduzida
A prefeitura de Londres anunciou sua intenção de
diminuir de 50 km/h para 30 km/h a velocidade máxima
dos veículos nas principais vias da cidade. A inciativa
tem o objetivo de reduzir a zero as mortes no trânsito
até 2030. Somente esse ano 20 pessoas morreram
na capital inglesa vítimas de atropelamentos, um
número considerado altíssimo para os padrões
britânicos. Mais de 200 quilômetros de vias serão
afetados e todos os radares instalados deverão ser
recalibrados. Enquanto isso, em São Paulo, nada
menos que 132 pessoas perderam a vida no trânsito,
apenas no primeiro quadrimestre de 2018. E nenhuma
medida foi tomada para reduzir esse quadro.
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O Sindipesa está lançando o Projeto Selo de Qualidade,
que busca oferecer um Certificado de Qualidade de
abrangência nacional, assegurando procedimentos
corretos de operação e segurança na movimentação de
cargas pesadas. “O Sindipesa será o órgão certificador
que garantirá que as associadas que obtiverem o Selo
cumpram, na totalidade, todos os requisitos definidos”,
explica Júlio Simões, presidente da entidade. As empresas
interessadas na obtenção do Selo de Qualidade Sindipesa
deverão passar por auditorias, a serem realizadas por
entidades credenciadas e conveniadas.

comjovem sp

Informes e notícias da comissão de jovens empresários do Transporte Rodoviário de cargas, em parceria com o setcesp.
para figurar nessa seção escreva para: comjovem@frotacia.com.br

WoRkshop 2018 DebaTe Desafios Do TRC
A sede do setcesp, em são paulo, foi palco no último dia 26 de junho do worshop
anual da comjovem sp. A iniciativa abordou o tema “Gestão empresarial – Desafios e
soluções” e foi capitaneada pelo novo coordenador do comjovem sp, Antonio Tiburcio
Neto e seu vice, Luis Felipe machado. o evento também contou com as presenças do
presidente do setcesp, Tayguara Helou e a coordenadora da comjovem Nacional, Ana
carolina Ferreira jarrouge, além de palestrantes convidados.
em sua fala de abertura, Tayguara Helou destacou o atual momento
econômico do setor, depois da
paralisação dos caminhoneiros no final
de maio e a criação da tabela de frete
mínimo criada pelo governo, que exigem
uma busca e o debate de soluções.
“espero que através desse evento
possamos ter boas ideias e, quem
sabe, até idealizarmos novas bandeiras
para melhorar a gestão das nossas
empresas, a nossa lucratividade e
ana Carolina Jarrouge, Tayguara helou,
eficiência do setor como um todo”,
antônio Tibúrcio neto e Luís felipe Machado
comentou o presidente do setcesp.

Design Thinking
No período da tarde, o líder
de projetos na Livework Brasil,
Gustavo vieira, comandou uma
oficina de Design Thinking na qual os
participantes formaram grupos de
trabalho e através de uma dinâmica
propuseram soluções para os cinco
temas eleitos no segundo painel do
evento. No final da atividade Gustavo
explicou como foram construídas as
ideias e apresentou para todos vídeos

das soluções propostas por cada
grupo. os vídeos foram gravados por
um representante de cada equipe
durante o intervalo da atividade.

Desafios Do TRC
o primeiro painel do evento
tratou do tema principal, relacionado
aos desafios do TRc voltados para a
gestão empresarial. Tayguara, Neto e
Luis Felipe relataram suas experiências
pessoais à frente de suas empresas.
e convocaram os participantes para
escolher, através de uma enquete
realizada através da internet, os
cinco desafios mais cruciais para a
condução da gestão empresarial e
que dificultam o desempenho das
empresas de transportes de cargas.
os temas mais votados foram: Tabela
de Frete mínimo, Defasagem de
Tarifas de Frete, Alta carga Tributária,
Fidelização de clientes e
Tecnologia e Inovação.
o segundo painel tratou do tema
“A importância da tomada de decisão
no momento de crise” e contou com
a participação do sócio-diretor da
Quimitrans e presidente da ABTLp –
Associação Brasileira de Transporte
e Logística de produtos perigosos,
josé maria Gomes e do Diretor da
Gran cargo, evandro samuel Ferrari.
Gomes e evandro apresentaram cases
de momentos que as suas empresas
passaram por crises e viram nelas
oportunidades de negócios.

TeoRia e pRáTiCa
A última palestra do encontro ‘Gestão de Negócios – vencendo a crise’ foi
apresentada por Geraldo Aguiar de Brito vianna, ex-presidente da NTc&Logística,
que mostrou como as empresas podem aplicar as ideias apresentadas no evento
em suas realidades.
“A oficina de Design Thinking apresentou ótimas soluções para problemas
comuns do nosso setor, eu realmente me surpreendi com a simplicidade e
objetividade na qual os temas foram tratados. o que esse evento proporcionou
aqui hoje é muito importante e esse debate coletivo é sempre muito
enriquecedor”, finalizou Geraldo.
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Eles dão aula de design e tecnologia.
Na hora de revender, uma aula de economia.
A Mercedes-Benz conquistou o título de Maior Valor de Revenda pela revista Frota e Cia
na categoria Veículos Comerciais. Quem escolhe uma van ou um caminhão Mercedes-Benz
tem a certeza de que faz o melhor negócio na compra e também na venda.
www.mercedes-benz.com.br | CRC: 0800 970 9090

A marca que todo mundo conﬁa.

7467_Mer_An. Valor de revenda_420x280_Fab.indd 1

a.

Seja gentil. Seja o trânsito seguro.
Categorias vencedoras:
Minibus

Sprinter Van

Caminhão Semileve

Sprinter 415

Caminhão Médio

Atego 1419

Caminhão Semipesado

Atego 2430

Campeão Geral – Caminhões

Sprinter 415

08/08/18 15:02

MAIS VALORIZADOS

O ano da estrela
por JoSÉ AUGUSTo FErrAZ

A Mercedes-Benz leva cinco das 12
certificações de Maior Valor de Revenda –
Veículos Comerciais, entre outras surpresas
da edição 2018 da premiação

E

m sua quarta edição, a Certificação Maior Valor de
Revenda – Veículos Comerciais revelou algumas
surpresas, em relação às
marcas e modelos de caminhões
e utilitários mais valorizadas do
mercado brasileiro em 2018. O
levantamento é fruto de um meticuloso estudo promovido pela
Agência Autoinforme, em parceria
com a revista Frota&Cia e a Texto
final de Comunicação Integrada.
E leva em conta as pesquisas de
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preços de milhares
de veículos novos e
usados, realizada pela
Molicar junto a milhares
de revendas de todo o país (ver
metodologia completa na pág.20).
A grande novidade do ano foi a Mercedes-Benz que,
pela primeira vez, colocou no topo do pódio nada menos
que quatro produtos representantes da
marca. E, ainda, fez bonito em cinco das
doze categorias da premiação. No segmento de veículos utilitários, a Sprinter
Van alcançou a menor depreciação de
preço entre seus concorrentes diretos.
Da mesma forma que o Atego 1419 e
o Atego 2430 6x2 ficaram no topo do
pódio nos segmentos de caminhões médios e semipesados. Por fim, a Sprinter
415, primeira colocada no segmento de
caminhões semileves, também se con-

sagrou como “Campeão Geral” na categoria dos caminhões (confira mais detalhes
nas páginas seguintes).
“A liderança em cinco das doze categorias
da premiação é a melhor resposta do mercado para a marca”, afirma o vice-presidente da
Mercedes-Benz, Roberto Leoncini, amparado
no bordão “As estradas falam. A Mercedes-Benz ouve”. “Na prática, essa conquista demonstra que os caminhões e os comerciais
leves da Mercedes-Benz entregam aos clientes aquilo que a marca promete na abordagem
diária de vendas”, destaca (ver quadro).
Duplo feito
Outra surpresa aconteceu com a Master Furgão, fabricada pela Renault, que comemorou um duplo feito. O modelo faturou o
título de “Furgão de Maior Valor de Revenda”
pelo segundo ano seguido, graças à depreciação de 12,3% no período avaliado, a menor em sua categoria. De quebra, a Master
Furgão ainda garantiu para a montadora francesa o troféu
de “Campeão Geral”, por ter alcançada a maior valorização
de preço entre os veículos utilitários.
Para Alexandre Oliveira, diretor de vendas a empresas
da Renault, o reconhecimento duplo da Certificação Maior
Valor de Revenda é extremamente importante para a Renault. “A honraria comprova de forma objetiva aos nossos
clientes que o Renault Master é melhor solução para o
transporte de cargas em sua categoria. E mostra, também, que estamos no caminho certo, conseguindo evoluir
ano a ano, com um produto de ponta e um pacote de serviços cada vez mais abrangente.
Ainda no âmbito dos utilitários, o Hyundai HR comprovou mais uma vez sua preferência junto aos compradores
brasileiros de camionetas de carga. Pelo terceiro ano, o utilitário coreano fabricado em Anápolis apresentou a menor
depreciação de preço em sua categoria (-12,9%). Da mesma
forma como se deu com o Fiat Fiorino Furgão no segmento
de Furgonetas de Carga, que apontou uma desvalorização de
14,7%, superando todos os demais rivais.
Reconhecimento
No segmento de caminhões, um outro fato inédito envolveu a Ford Caminhões. O Cargo 816 produzido pela empresa se tornou o caminhão mais valorizado na categoria
dos médios, depois de três anos de domínio e absoluto do
Mercedes-Benz Acello. “Essa certificação é um reconhecimento importante para o mercado, pois destaca as preferências dos clientes que realmente conhecem e usam os
veículos no dia a dia, atestando a sua qualidade e eficiência
no transporte de carga”, comenta Guilherme Teles, Gerente
de Marketing da Ford Caminhões.

Roberto leoncini: certificação é a melhor
resposta do mercado para a marca

Por fim, também merece destaque o bom desempenho da Scania. A marca sueca que hoje integra o Grupo
Traton conseguiu desbancar o Volvo FH 540 6x4 do posto
de caminhão de maior valor de revenda na categoria de
caminhões pesados. Graças a boa performance do modelo
G 440 6x4, que acusou uma desvalorização de 24,6% em
três anos, um ponto percentual a menos que seu concorrente, eleito em segundo lugar.
“É sempre uma satisfação para a Scania receber prêmios desta qualidade e reconhecimento. É mais uma constatação prática da promessa da marca, de oferecer soluções
de transporte para o cliente com o menor custo por quilômetro rodado”, observa Sergio Pupo, gerente regional de
Vendas de Caminhões da Scania no Brasil. “O prêmio coroa
mais uma vez este trabalho que está no DNA da empresa, de
produzir caminhões que ofereçam o máximo em rentabilidade, economia de combustível, produtividade, disponibilidade e
conforto para o motorista”, ressalta o gerente.

mais segurança
Segundo Roberto Leoncini, quem compra um veículo da Mercedes-Benz sabe que obterá um excelente
custo/benefício do produto, um baixo custo operacional,
um ótimo valor de revenda e facilidade de revenda. “A
credibilidade da certificação Maior Valor de Revenda-Veículos Comerciais dá mais dá segurança aos compradores. E a certeza de que estão fazendo um bom
negócio. Afinal, os critérios de avaliação levam em conta a realidade do mercado”, ressalta.
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METODOLOGIA

Regras claras
por josé augusto ferraz

A Certificação Maior Valor de Revenda – Veículos Comerciais 2018 é baseada em
um conjunto de normas transparentes, que dão seriedade e credibilidade à premiação

A

definição das marcas, modelos e versões de caminhões e utilitários distinguidos com o Selo “Maior Valor de Revenda – Veículo Comerciais 2018 (MVR-VC
2018), leva em conta um conjunto de regras claras
e pré-estabelecidas. A partir dessa metodologia é possível

1) Base de dados – O estudo utiliza
como base de dados as pesquisas
realizadas pela empresa Molicar,
especializada na apuração dos
preços praticados de milhares de
veículos comercializados no país. Tais
informações são fornecidas por uma
vasta rede de revendas autorizadas
e independentes localizadas em todo
o território nacional, incluindo tanto
veículos novos quanto usados;
2) Categorias – A certificação MVRVC 2018 contempla um total de onze
(11) categorias, sendo:
- quatro (4) referentes ao
segmento de utilitários de cargas
e passageiros, classificadas em:
Furgoneta de Carga, Furgão de
Carga, Camioneta de Carga e Minibus
- cinco (5) referentes ao mercado de
caminhões, classificadas em: Semileve,
Leve, Médio, Semipesado e Pesado.
- duas (2) referentes aos modelos
que obtiveram a menor depreciação
de preços entre todos os modelos
pesquisados nos segmentos de utilitários
e de caminhões, homenageados com
o troféu de “Campeão Geral” de
cada segmento;
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estabelecer com bastante precisão o índice de depreciação,
depois de três anos de uso, de uma centena de veículos comerciais oferecidos no mercado brasileiro, organizados com
base em uma segmentação aceita pelo mercado automotivo.
Confira, a seguir, as regras da certificação.

3) perfil da mostra – Para evitar
distorções, o levantamento contempla
uma mostra dos 100 (cem) modelos
de caminhões e utilitários mais
vendidos no mercado brasileiro, no ano
anterior à realização da pesquisa, com
base nos números de licenciamentos
apontados no Renavam;
4) prazo de depreciação – Tendo
em vista que os veículos comerciais,
diferente dos automóveis, são
passíveis de renovação a partir do
prazo de três anos de utilização,
o trabalho também leva em conta
esse tempo, para fins de estudo
de depreciação;

5) período de apuração – Para
efeito de comparação, a certificação
MVR-VC 2018 toma por base a
média dos preços de venda do
veículo 0 Km, apurada no primeiro
quadrimestre de 2015, confrontada
com a média dos preços de venda
desse mesmo veículo, pesquisados
em igual período de 2018, portanto
com três anos de uso;
6) exclusões – Os veículos que
deixaram de ser fabricados ou
entraram no mercado durante
o período avaliado foram
automaticamente excluídos da
mostra, uma vez que não satisfazem
os critérios de comparação,
referente aos três anos de uso;
– Da mesma forma, foram excluídos
os veículos que apresentaram
distorções significativas na
média de preços apurados,
em comparação a modelos
similares, que poderiam
configurar a ocorrência de
descontos e promoções
aplicados sobre o preço de venda,
impossibilitando a apuração de
seu valor real;

MAIS VALORIzADOS - FuRGONEtA DE CARGA

Dupla vantagem
por josé augusto Ferraz

Mais uma vez, o Fiat Fiorino supera
seus concorrentes e se destaca
como o furgão leve mais desejado
do mercado brasileiro e, também, de
maior valor de revenda

O

Fiat Fiorino Furgão repetiu o desempenho
do ano passado, ao conquistar
pela segunda vez a Certificação Maior Valor de
Revenda – Veículos Comerciais
na categoria furgonetas de
carga. O modelo acusou uma
depreciação de apenas 14,7%
no comparativo do seu valor de venda em 2015, ante o
preço do mesmo veículo com três
anos de uso apurado em 2018. Mais
do que isso: o representante da Fiat
mostrou uma valorização ainda maior do que no ano passado,
quando seu índice de depreciação bateu na casa dos 17,0%.
Não por coincidência, o Fiorino Furgão lidera o ranking das
furgonetas de carga mais licenciadas no mercado brasileiro,
há mais de 25 anos.
O segundo lugar do cobiçado ranking foi ocupado mais
uma vez pelo Doblò Cargo, produzido também na fábrica
da FCA em Betim (MG). O utilitário, que ganhou as edições
2015 e 2016 da premiação, acusou 18,7% de desvalorização no período avaliado. Em terceiro lugar ficou o Renault Kangoo Express (-22,9%), seguido da Partner Fur-

gão, da Peugeot (-25,3%) na quarta colocação entre
os modelos mais valorizadas na categoria.

Feito e tanto
Para o jornalista Joel Leite, diretor da Agência Autoinforme e idealizador da certificação, o fato do Fiorino ter
perdido 15% de seu valor de venda em três anos é um feito
e tanto, considerando se tratar de um utilitário de carga.
“É um veículo que tem um uso intenso, movimentando pequenas encomendas em centros urbanos congestionados e
vias desgastadas, motivo pelo qual era de se esperar uma
forte depreciação de preço na venda do usado. Porém, ele
mantem um alto valor de revenda, o que comprova sua resistência e durabilidade”, observa.
Acrescente-se a isso, o potente e econômico motor 1.4
Evo 8V Flex, que entrega 85 cavalos de potência e 12,4 kgfm
de torque na versão a gasolina. O mesmo que recebeu nota “A”
no Programa de Etiquetagem Veicular do Inmetro, como prova de
t0p 4 – Maior VaLor De reVenDa 2018 – Furgoneta De Carga
eficiência e economia. Sem contar
ÍnDiCe De
a excelente capacidade de carranking orDeM MarCa, MoDeLo e Versão
DepreCiação (eM %)
ga do Fiorino, de exatos 650 kg,
1
1
Fiat Fiorino Furgão
-14,7
aliado a um design atualizado que
2
2
FIAt DOBLÒ CARGO
-18,7
reforçam sua imagem de robustez
3
3
RENAuLt KANGOO EXPRESS
-22,9
e o transforam em verdadeiro ob4
4
PEuGEOt PARtNER FuRGÃO
-25,3
jeto de desejo.
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MAiS VAlORizADOS - FURGÃO DE CARGA
CAMPEÃO UTiliTÁRiOS

Dobradinha francesa
por josé augusto ferraz

Depois de reafirmar a fama na categoria, a Master Furgão
da Renault leva para Curitiba uma segunda certificação de
Maior Valor de Revenda: a de Campeã entre os utilitários

O

Renault Master na versão Furgão conseguiu uma dupla façanha na edição 2018
da Certificação Maior Valor de Revenda
– Veículos Comerciais. O utilitário repetiu
o desempenho do ano passado, ao se firmar em
primeiro lugar de sua categoria, nesse quesito.
De quebra, o veículo ainda foi eleito como Campeão Geral entre todos os demais utilitários, por
ter registrado a menor depreciação de preço

(-12,3%) no intervalo de três anos, considerada
excepcional para um furgão de carga.
No segmento dos furgões de carga, a certificada da Renault deixou para trás sua maior
concorrente, a Sprinter da Mercedes-Benz, que
acusou 14,1% de desvalorização. Enquanto que
na classificação geral passou à frente do Hyundai HR (-12,9%), campeão no ano passado.
“A certificação atesta o bom valor residu-

t0p 5 – MaIor VaLor De reVeNDa 2018 – furgÃo De Carga
raNkINg

orDeM

1
2
3
5

1
2
3
5
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MarCa, MoDeLo e VersÃo
reNauLt Master furgÃo
MERCEDES-BENz SPRiNTER FURGÃO
FiAT DUCATO CARGO
iVECO DAilY FURGÃO

ÍNDICe De
DepreCIaçÃo (eM %)
-12,3
-14,1
-15,5
-19,5

eficiência do TCo
Alexandre Oliveira ressalta que o valor de
revenda é um importante fator de cálculo, para
formação do Custo Total de Propriedade (TCO)
de um veículo. E e está diretamente relacionado aos resultados de um negócio do cliente.
“Por essa razão, a Renault tem pessoas dedicadas a calcular e a trabalhar na eficiência do
TCO mensalmente com nossos produtos. Hoje
temos uma oferta de serviços e um padrão de
eficiência na rede totalmente voltados para a
maior produtividade e o menor custo de utilização de nossos produtos”, completa.

também, das melhorias incorporadas à linha em
2013. Tais benfeitorias renovaram totalmente o
utilitário, deixando-o bem mais próximo da versão
premiada em vários países da Europa. O Renault
Master ganhou um novo design e uma nova
motorização, além de ter ficado mais confortável, econômico e seguro.
Qualidades de sobra
Por conta dessas inovações, explica
Oliveira, o Renault Master reúne inúmeras
qualidades como potência, robustez e conforto ao dirigir similar ao de um veículo de passeio.
al do veículo, que é um
“A versatilidade é outro destaque, com 10 verdado importante para o
alexandre oliveira
sões de carroceria e mais de 60 configurações
momento de renovação
e a Master Furgão:
para atender qualquer tipo de necessidade. Além
da frota. Além disso, o
certificação revela
prêmio é o resultado de o bom valor residual disso, a Renault possui concessionárias que ledo veículo
vam a bandeira Renault PRO+, especializadas no
uma série de atributos do
atendimento ao frotista”.
modelo. O fato revela ao
Nas revendas Renault PRO+, segundo o
proprietário e ao frotista
executivo, o cliente profissional pode enconque o Renault Master é um produto conhecido
trar sempre uma oferta completa para o seu
e reconhecido, sendo, portanto, uma excelente
negócio. Como planos de manutenção e finanopção de compra”, afirma Alexandre de Oliveira,
ciamento especial, além de um atendimento
diretor de vendas a empresas da Renault, ao
especializado no momento da compra e por
destacar a importância do indicador no cálculo
ocasião das paradas para manutenção nas ofido TCO (ver quadro).
cinas, o que é fundamental para quem utiliza o
No caso da Master, a mudança de percepção
veículo para trabalho.
por parte dos compradores brasileiros é reflexo,

T0P 5 – Maior Valor de reVeNda 2018 – CaMPeÃo Geral - uTiliTÁrios
raNkiNG

ordeM

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

MarCa, Modelo e VersÃo
reNaulT MasTer FurGÃo
HYUNdAi HR
RENAUlT MAsTER CHAssi
MERCEdEs-BENz sPRiNTER CHAssi
MERCEdEs-BENz sPRiNTER FURGÃO

ÍNdiCe de dePreCiaçÃo
(eM %)
-12,3
-12,9
-13,2
-13,6
-14,1
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MAIS vAlORIzADOS - CAMIONEtA DE CARGA

Confiança renovada
por josé augusto ferraz

O Hyundai HR leva pelo terceiro ano o título
de veículo mais valorizado em sua categoria.
Um fato que atesta e reforça os atributos do
modelo fabricado pela Caoa Montadora

P

ela terceira vez, o Hyundai HR se posiciona como o
veículo de maior valor de revenda no mercado brasileiro, no segmento das camionetas de carga. O
pequeno coreano, fabricado pela Caoa Montadora
na planta de Anápolis (GO), acusou uma desvalorização
de 12,9% no triênio 2015 a 2018, de acordo
com o estudo realizado pela Autoinforme em
parceria com Frota&Cia. Com esse índice,
o HR deixou para trás concorrentes de
peso como a Master da Renault, a Mercedes-Benz Sprinter e a Daily, fabricada pela Iveco, todas na versão chassi
bilidade que o modelo conquistou no mercabine (ver quadro).
cado brasileiro em onze anos. E revela,
Jack Nunes, diretor Executivo Comerpela terceira vez, que o veículo também é
cial da Caoa, atribui o feito a um conjunto
reconhecido por seu excelente valor de rede características do modelo, que vão desde
venda”, observa Jack Nunes.
o baixo valor de manutenção e de consumo de
jack Nunes:
O executivo lembra ainda que a escolha
combustível até a excelência em serviços propremiação reforça a
porcionados pela fábrica. “Acrescente-se a isso credibilidade do Hr no de um veículo comercial deve ser feita de forma racional. “A análise precisa levar em conta
a praticidade e versatilidade do HR, a garantia
mercado
os aspectos técnicos do produto, a idade e as
de 4 anos de fábrica e o valor agregado pela
condições do modelo, além da oferta de peças e serviços e
marca Hyundai”. Nunes ressalta que a conquista da cobiçagastos indiretos não embutidos na compra. Da mesma forda certificação também é resultado do trabalho dedicado da
ma é importante saber da sua aceitação pelo mercado e,
montadora, tanto no desenvolvimento e produção do veículo
obviamente, o valor de revenda, já que futuramente esse vecomo, também, no pós-venda.
ículo deverá ser utilizado para abatimento na compra de um
modelo novo”, completa o diretor.
Credibilidade
Desde seu lançamento,
segundo o diretor, o Hyunt0p 4 – Maior Valor de reVeNda 2018 - CaMioNeta de Carga
raNkiNg ordeM MarCa, Modelo e Versão
ÍNdiCe de
dai HR garantiu aos clientes
depreCiação (eM %)
elevados padrões de versati1
1
HYuNdai Hr
-12,9
lidade, durabilidade e maior
2
2
RENAUlt
MAStER
CHASSI
-13,2
capacidade de carga da sua
3
3
MERCEDES-BENz SPRINtER CHASSI
-13,6
categoria. “Esse prêmio re4
4
IvECO DAIlY CHASSI
-17,9
força a credi-
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MAIS VALORIzADOS - MINIBUS

A força da marca
por josé augusTo ferraz

Pelo quarto ano seguido
a Sprinter Van conquista a
Certificação Maior Valor de
Revenda, impulsionada pela
boa estrela e os inúmeros
atributos do modelo

A

Sprinter Van, da Mercedes-Benz, confirmou o seu
favoritismo no segmento
de minibus, ao conquistar
pelo quarto ano seguido a Certificação Maior Valor de Revenda,
relativa aos veículos comerciais.
Com apenas 17% de depreciação
no intervalo de três anos, o utilitário alemão superou em um ponto percentual sua principal concorrente, a Master fabricada pela
Renault. E deixou a uma distância
ainda maior o Ducato, a Daily e a Boxer (ver quadro) nas
versões minibus. E não sem motivo.
Além de contar com a força da marca da estrela
de três pontas, a Sprinter Van oferece um elevado
nível de conforto e segurança no transporte de passageiros. Aliado ao motor OM 651 LA biturbo, de 146 cv
de potência e 330 Nm de torque; a oferta de quatro
opções de lugares e um design moderno e robusto,
entre outros atrativos.

Trunfo nas mãos
“Isso tudo é fundamental nesse segmento, contribuindo para o maior valor de revenda”, observa Jefferson Ferrarez, diretor de Vendas e Marketing Vans da
Mercedes-Benz do Brasil.
“Na hora de fazer um bom negócio, quem tem Sprinter
tem um trunfo valioso nas mãos”, completa orgulhoso. Mais
do que elogios ao produto, o diretor conta que a Mercedes-Benz é líder destacada em vendas nesse segmento no Brasil. Nas contas do executivo, a
marca obteve mais de 55% de
Top 5 – maIor VaLor De reVenDa 2018 – mInIBus
participação de mercado em
ÍnDIce De
vans de passageiros no primeiro
rankIng orDem marca, moDeLo e Versão
DeprecIação (em %)
semestre de 2018, com 1.360
1
1
merceDes-Benz sprInTer Van
-17,0
unidades emplacadas. “Ou seja,
2
2
RENAULT MASTER MINIBUS
-18,0
a Sprinter é a mais procurada
3
3
FIAT DUCATO MINIBUS
-18,8
para transporte urbano, esco4
4
IVECO DAILY MINIBUS
-21,9
lar, turismo e VIP”, afirma com
5
5
PEUGEOT BOXER VAN
-23,3
convicção.
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MAIS VAlORIzAdOS - CAMINHÃO SEMIlEVE
CAMPEÃO GERAl - CAMINHõES

Homenagem
justa
A Sprinter 415 da Mercedes-Benz
reafirma sua fama no mercado,
com mais duas certificações de
maior valor de revenda
por josé augusto ferraz

A

pesar de parecer um veículo utilitário, a Sprinter 415
fabricada pela Mercedes-Benz foi reconhecida outra
vez como o caminhão mais valorizado do país. E não
sem motivo. Além de ter um peso bruto total (PBT)
de 3.880 kg - o que a qualifica como um caminhão semileve – a Sprinter 415 conquistou a cobiçada Certificação Maior Valor de Revenda – Veículos Comerciais
2018 pelo terceiro ano seguido. E, mais do que
isso: em duas categorias distintas da premiação:
como “Caminhão Semileve” e, ainda, “Campeão
Geral” no segmento de caminhões.
A homenagem é um justo reconhecimento ao
fato do modelo ter acusado uma depreciação de preços de apenas 13,9% no intervalo de três anos, de
acordo com o estudo da Agência Autoinforme e a revista
Frota&Cia, com base nas pesquisas de preços da Molicar.

desse veículo campeão.Também pesam a
favor da Sprinter, de acordo com o diretor,
o atendimento especializado e cada vez mais focado nos negócios de comerciais leves. “Isso envolve tanto as
equipes da fábrica, quanto da Rede de Concessionários, com
destaque para o atendimento exclusivo dos Vans Centers.
Esse diferencial tem um peso muito importante na escolha
pela marca”, conclui o representante da Mercedes-Benz.

Mais desejado
Sem demonstrar surpresa, o diretor de Vendas e Marketing Vans da Mercedes-Benz do Brasil, Jefferson Ferrarez,
explica que os veículos da linha Sprinter já são amplamente
reconhecidos no mercado pelo
ótimo valor de revenda. “Os mot0p 5 – Maior VaLor de reVeNda 2018 – CaMiNHÃo seMiLeVe
delos garantem liquidez ao proÍNdiCe de
prietário, porque têm grande proraNkiNg ordeM MarCa, ModeLo e VersÃo
depreCiaçÃo (eM %)
cura e são os mais desejados da
1
1
MerCedes-BeNz spriNter 415
-13,9
categoria, ou seja, é muito fácil
2
2
MERCEdES-BENz
SPRINTER
515
-15,2
e rápido fazer negócio com uma
3
3
IVECO
dAIlY
CC
45S17
-18,0
Sprinter”, garante o especialista,
4
4
IVECO dAIlY CC 55C17
-20,6
convencido das virtudes
5
5
FORd F-350
-22,1
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Atributos
de sobra
Jeffferson Ferrarez:
fazer negócio com a
Sprinter é fácil
e rápido

T0P 5 – MAIOR VALOR DE REVENDA 2018 – CAMPEÃO GERAL - CAMINHÕES
RANkING ORDEM MARCA, MODELO E VERSÃO
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

MERCEDES-BENZ SPRINTER 415
mErCEdEs-BENz spriNTEr 515
ivECo dailY CC 45s17
mErCEdEs-BENz aTEgo 2430 6X2
sCaNia p310 8X2

ÍNDICE DE
DEPRECIAçÃO (EM %)
-13,9
-15,2
-18,0
-18,9
-19,8

Jefferson Ferrarez ressalta que o êxito da sprinter
é resultado dos muitos atributos do modelo. “o veículo é
reconhecido por seu alto padrão de qualidade, desempenho, tecnologia, segurança
e conforto, bem como pelo
reduzido custo operacional
e excelente custo/benefício”.
acrescente a isso tudo uma
outra virtude: a versatilidade
do veículo. Concebido para
atender às mais variadas
aplicações do transporte de
cargas de curta distância,
sobretudo no cenário urbano, a sprinter 415 oferece
quatro opções de tamanhos,
na versão furgão, com capacidade volumétrica de carga
de 7,5m3, 9m3, 10,5m3 e
14m3. Já no formato chassi-cabine o modelo é ofertado no comprimento longo e
pode transportar até 1.840
kg de carga útil. Colabora,
ainda, para o seu alto valor de revenda os inúmeros
dispositivos de segurança,
muitos deles únicos em sua
categoria. a extensa lista de
siglas inclui o aBs (sistema
de antibloqueio de Freios);
asr (sistema de Controle
de Tração); Bas (servofreio
de Emergência); EBd (distribuição Eletrônica de Força
de Frenagem); laC (Controle
de Carga adaptativo); rom
(Controle de rolagem) e rmi
(interação de movimento de
rolagem), entre outras.
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MAis VAlOrizADOs - CAMiNHÃO MÉDiO

Na cola
do Atron
Por josé augusto ferraz

O Atego 1419 segue o rastro de seu
antecessor, ao se firmar como o caminhão médio
preferido dos transportadores brasileiros na
hora da compra e da revenda

A

quistaram a confiança e admiração de frotistas, autônomos
e motoristas”, lembra o diretor de Vendas e Marketing Caminhões da empresa, Ari de Carvalho.

Pau Para toda obra
Em complemento, o executivo explica que o Atego
não só manteve os atributos do antecessor, como
trouxe muito mais conforto e tecnologia. “Assim, a imagem do caminhão médio e semipesado da Mercedes-Benz como “pau para toda
obra” ganhou um novo padrão de comodidade
a bordo, elevando muito o valor de revenda”,
ressalta. Por conta dessas virtudes, aliado
à economia de combustível e o baixo custo
operacional, o Atego 1419 se mostra apropriado para as operações de coleta e entregas
nas cidades. Da mesma forma que no transporte
ari de Carvalho: atego rodoviário de curtas distâncias, graças a opção
agrega mais conforto
e tecnologia, que eleva de instalação de um terceiro eixo, que eleva seu
seu valor de revenda
PBT de 14,3 para 21,3 toneladas.

Mercedes-Benz vai retomando, aos
poucos, o espaço conquistado no
passado, onde dominava no reino
dos caminhões médios e semipesados. Com a chegada da linha Atego
para suceder o Atron, a marca volta ao
topo do pódio, no ranking dos veículos de
maior valor de revenda do mercado brasileiro. Além de conquistar o cobiçado título no
disputado segmento de semipesados (ver ao
lado), o Atego repete a dose nos médios, desta
vez com o Atego 1419. O veículo registrou uma
desvalorização de 23,6% no período de três
anos, superando concorrentes
de peso como o Cargo 1119 e
toP 5 – MaIor VaLor de reVeNda 2018 – CaMINHÃo MédIo
os Vokswagen 13.190 e 15.190.
ÍNdICe de
“Os caminhões Atego são
raNkINg ordeM MarCa, ModeLo e VersÃo
dePreCIaçÃo (eM %)
herdeiros dos tradicionais Mer1
1
MerCedes-beNz atego 1419
-23,6
cedes-Benz médios e semipesa2
2
FOrD
CArGO
1119
-23,9
dos Atron, que fizeram história
3
3
MErCEDEs-BENz
ATrON
1319
-24,0
no Brasil pela força, robustez e
4
4
VW CONsTEllATiON 13.190
-24,2
resistência no transporte de
5
VW WOrKEr 13.190
-24,2
carga e con-
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mais valorizados - CamiNHÃo sEmiPEsado

Estreia no pódio
por josé augusto ferraz

O Atego 2430 6x2, da MercedesBenz, passa à frente do Scania P 310
8x2 e vira o novo astro do ranking de
veículos comerciais de maior valor de
revenda, em sua categoria

o

caminhão atego, fabricado pela mercedes-Benz, garantiu uma conquista inédita na edição 2018 da Certificação maior valor de revenda – veículos Comerciais. Pela primeira vez
em toda história da premiação dois veículos da mesma
família aparecem como os mais valorizados em categorias diferentes. Enquanto o atego 1419 fez bonito no
segmento dos médios, o atego 2430 6x2 foi o líder na categoria
dos pesados. Nesse último caso, por conta de ter acusado uma
depreciação de 18,9% em três anos, com base no estudo que
justificou a certificação. Com isso, o atego 2430 6x2 empurrou o
scania P 310 8x2 para a segunda colocação, depois de permanecer por dois anos no topo do pódio do segmento.
ari de Carvalho, diretor de vendas e marketing Caminhões da mercedes-Benz, destaca que o produto traz vantagens para todos. “os clientes sabem que estão comprando um veículo de qualidade reconhecida, com ótimo custo/
benefício e excelente valor de revenda. a Fábrica e Concessionários, por sua vez, ganham um forte argumento de venda, já referendado pelo mercado”.

plataforma combina diversos fatores positivos
que explicam essa preferência, como o conforto
para o motorista, economia de combustível, além de
força e produtividade. apesar
de ter um PBT legal de 23 toneladas, sua capacidade de carga ultrapassa as 24t. E,
para completar, o modelo conta com um motor de 286
cavalos de potência e torque, o maior de sua categoria, segundo o fabricante (1.250 Nm (127 mkgf) @
1.100-1.200 rpm).
Não sem motivo, o atego é um case de sucesso, segundo Carvalho, razão pela qual vem expandindo sua prefatores posItIVos
sença em todas as regiões do País. “No Nordeste, por
Com efeito, o atego 2430 6x2 na configuração
exemplo, vem obtendo uma
crescente aceitação como o
top 5 – MaIor VaLor De reVeNDa 2018 – CaMINHÃo seMIpesaDo
sucessor do atron, caminhão
ÍNDICe De
mercedes-Benz muito admirado
raNkINg orDeM MarCa, MoDeLo e VersÃo
DepreCIaçÃo (eM %)
especialmente pelos caminhonei1
1
MerCeDes-BeNz atego 2430 6X2
-18,9
ros. isso dá confiabilidade para
2
2
sCaNia P310 8X2
-19,8
os compradores do atego, com
3
3
Ford CarGo 1723 4X2
-20,7
a segurança de que terão maior
4
4
mErCEdEs-BENz aTroN 2324 6X2
-21,5
valor de revenda no futuro”, res5
vW WorKEr 17.190 4X2
-21,5
salta o diretor.
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MAIS VAlORIzADOS - CAMINHÃO lEVE

guilherme teles:
Cargo 816 é
referência na
categoria desde
o seu lançamento

Troca de guarda
Por josé augusto ferraz

O Ford Cargo 816 supera o Acello da
Mercedes-Benz e se torna o caminhão de
melhor avaliação em sua categoria de peso,
em relação ao valor de revenda

D

robustez como pela versatilidade de uso para uma grande
variedade de aplicações. Por outro lado, o modelo conta com
bom espaço interno e conforto para o motorista.”.
Pós-venda
Além desses atributos, o executivo destaca o esforço
empreendido pela Ford Caminhões para aprimorar o serviço
pós-venda. Incluindo um atendimento rápido e eficiente na
manutenção, para reduzir ao mínimo o tempo de veículo parado, o que também é muito importante para a satisfação
do cliente, ressalta.
Ser reconhecido pelo bom valor de revenda, é claro, também contribui para a escolha do modelo, na hora de definir o
melhor negócio para a frota. “Hoje, ninguém mais investe em
um caminhão sem saber da sua rentabilidade no dia a dia da
operação e também na hora de trocar o veículo. A conta é
feita considerando o valor do zero quilômetro, os custos de
manutenção e o valor de revenda. Se algum desses fatores
não for bom, a conta não fecha”, finaliza Guilherme Teles.

epois de três anos de domínio absoluto do Mercedes-Benz Acello, o posto de caminhão leve mais valorizado do mercado brasileiro passa a ser ocupado
pelo Cargo 816. O representante da Ford Caminhões apresentou uma depreciação de 20,9% em três anos,
de acordo com o estudo da Agência Autoinforme em parceria
com a revista Frota&Cia, o mesmo que serviu de base para
a outorga da Certificação Maior Valor de Revenda – Veículos
Comerciais 2018. Já o Acello 815, que liderou o ranking nas
edições 2015 e 2016 da premiação, caiu para a terceira
posição, superado pelo VW Delivery 10.160 (ver quadro).
Guilherme Teles, Gerente de
Marketing da Ford Caminhões,
t0P 5 – MaIor vaLor de revenda 2018 – CaMInHÃo Leve
afirma que a conquista é a prova
ÍndICe de
rankIng ordeM MarCa, ModeLo e versÃo
da confiança dos clientes no modePreCIaçÃo (eM %)
delo “O Cargo 816 é referência
1
1
ford Cargo 816
-20,9
na categoria desde o seu lança2
2
VW DElIVERY 10.160
-22,2
3
3
MERCEDES-BENz ACCElO 815
-22,4
mento e se destaca tanto pelo
4
4
FORD F-4000
-22,5
desempenho, economia e
5
5
IVECO DAIlY CC 70C17
-22,8
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MAiS VAlORizADOS - CAMiNHÃO PESADO

Conquista inédita
por josé augusto Ferraz

A Scania toma o lugar da Volvo com
a vitória do G 440 6x4 sobre o FH
540 6x4, que garantiu ao primeiro a
cobiçada Certificação Maior Valor de
Revenda 2018

A

edição 2018 da Certificação Maior Valor de
Revenda – Veículos Comerciais revelou um
fato inédito, no segmento de caminhões
pesados. Senhora absoluta na categoria
desde 2015, a Volvo teve de ceder lugar à arquirrival Scania. E assistir a ascensão do modelo G
440 6x4 como o caminhão de maior valorização
entre os pesados, ao invés do mais notável representante da marca, o FH 540 6x4. O vencedor
acusou uma depreciação de 24,6% no comparativo de preços de três anos, ante 25,5% do segundo concorrente. Outro destaque da Scania foi o fato de três modelos
da montadora figurarem entre os cinco caminhões de maior
revenda no segmento, como mostra o quadro abaixo.
“O prêmio coroa mais uma vez este trabalho que está
no DNA da Scania, de produzir caminhões que ofereçam o
máximo de benefícios para transportadores e frotistas, além
dos motoristas”, reconhece Sergio Pupo, gerente regional
de Vendas de Caminhões da empresa. Entre as principais
virtudes do G 440 6x4, o executivo destaca a economia de
combustível, conforto da cabine, fácil acesso na cabine e
ergonomia para o trabalho no segmento fora de estrada,
disponibilidade, produtividade e baixo custo de manutenção

ao longo da vida útil. “Além do mais”, completa Pupo, “vencer
nesta categoria tem um gostinho especial, pois é a faixa de
mercado em que mais somos reconhecidos”.

Ferramenta de consulta
Porém, não são apenas os fabricantes de veículos que
se beneficiam da certificação Maior Valor de Revenda. Segundo o gerente, o selo tem importância ainda maior para
os compradores de veículos comerciais, como ferramenta
de consulta para basear sua decisão de escolha de uma
determinada marca ou modelo de caminhão ou utilitário.
“Em tempos de margens cada vez mais apertadas de
rentabilidade, o cliente precisa ter certeza de que investirá de forma correta. Um prêmio como este vai no detalhe
t0p 5 – maIor Valor de reVenda 2018 – camInHÃo pesado
da valorização e depreciação do
ÍndIce de
produto, mostrando caminhos
rankIng ordem marca, modelo e VersÃo
deprecIaçÃo (em %)
para a definição de compra do
1
1
scanIa g440 6X4
-24,6
segundo e terceiro ciclo de vida
2
2
VOlVO FH 540 6X4
-25,5
do produto. Não existe um prê3
3
MERCEDES-BENz AXOR 3131 6x4
-26,4
mio similar a este no mercado
4
4
SCANiA P360 4X2
-26,7
de veículos comerciais”, desta5
5
SCANiA R440 4X2
-27,6
ca Sergio Pupo.
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ADMINISTRAÇÃO

rede select
Trucks: procura
maior por veículos
de alto valor de
revenda

Garantia de giro
por sonia crespo

O valor de revenda é um
importante fator de decisão
na hora da compra, seja de um
veículo comercial novo ou usado

A

venda de veículos comerciais seminovos
nos últimos dois anos ganhou bom alento
comercial, consequência da crise econômica brasileira, como comprovam os relatórios da Fenabrave – Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores. Entre
2016 e 2017, a comercialização de comerciais
leves seminovos aumentou 5,7%, enquanto a de
caminhões usados avançou 3,7%, na comparação entre os períodos. Na esteira desse crescimento, as exigências do comprador também vêm
aumentando e a certificação Maior Valor de Revenda (MRV) relativa ao segmento de veículos comerciais desponta como um dos atributos mais
favoráveis para fechar negócios, como atestam
executivos ligados ao setor automotivo.
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Criado em 2015 por iniciativa da Agência Autoinforme e a revista Frota&Cia, para servir de
parâmetro na decisão de compra de caminhões
e veículos utilitários novos ou usados, o indicador
vem se tornando um importante referencial junto à
indústria do transporte. Além de identificar os veículos comerciais de maior valorização no mercado
brasileiro, a certificação apura o índice de depreciação de cada modelo, o que possibilita mensurar
o retorno do capital investido, bem como auxilia
no cálculo do Custo Total de Propriedade (TCO) do
veículo. A informação é especialmente útil para
uso de operadores de transportes, fabricantes de
veículos, companhias de seguro e financeiras.
Um bom exemplo disso, acontece com o Fiat
Fiorino, o utilitário mais valorizado em 2018 na
categoria Furgoneta de Carga. Albino Betiolo,
dono de uma concessionária Fiat e de uma locadora de veículos no Rio Grande do Sul, acompanha há
anos a evolução do modelo no mercado. O empresário faz renovações constantes na sua frota de
100 Fiorinos para locação e revende as versões
seminovas com, no máximo, 50 mil quilômetros ou

aproximadamente 14 meses. “É um utilitário que sai muito
fácil. Hoje, por exemplo, não tenho nenhum para vender”,
adianta. “Este segmento de furgões leves é bastante limitado em produtos, dispõe de três ou quatro modelos apenas e
o Fiorino sempre despontou com maior giro de vendas”, diz.
Boa parte desse sucesso comercial, confidencia Betiolo,
pode ser creditada ao selo de Maior Valor de Revenda e à boa
avaliação do veículo na tabela Fipe,
sempre usados como referências
no mercado de compra e venda. “É
um veículo onde vendedor e comprador ganham”, diz. Na revenda
de seminovos de Albino Betiolo, foram comercializados 3.504 veículos em 2017, fluxo comercial 32%
superior em relação ao volume de
2.673 veículos vendidos em 2016.
Três faTores
Pequenos empresários, a
maioria composta por autônomos
que precisam de um furgão para serviços de transporte em
seu negócio, integram o perfil dos clientes do Fiorino. Muitos
trazem sua Fiorino mais antiga, que é aceita como parte de
pagamento na compra de um novo ou seminovo e, segundo
Betiolo, também é revendida muito bem. São compradores
exigentes, que já conhecem ou já tiveram a indicação do veículo. “A compra é determinada por três fatores: o principal deles
é o índice de depreciação do veículo. Na sequência, a preocupação do comprador é com o custo de manutenção – que
também é bastante atrativo no Fiorino e, por fim, a velocidade
na revenda”, enumera. Ele ressalta que, em julho de 2016,
três versões do Fiorino expostas na sua loja foram vendidas
em apenas uma semana. Betiolo lembra, entre os furgões leves disponíveis no mercado, o Fiorino não é a mais barata.
A versão básica, cita como exemplo, chega a
custar até R$ 2 mil reais a mais que o veículo
do concorrente mais próximo, mas “na hora da
revenda o Fiorino garante a liquidez”, diz.
Marcos Marques: certificação confere
maior garantia na hora de adquirir um Hr

albino Betiolo: baixa
depreciação do fiorino explica
grande procura pelo modelo

O mesmo acontece com a camioneta de carga HR da Hyundai, que aproveita o bom posicionamento no ranking
Maior Valor de Revenda e, ainda, no Prêmio Lótus, para fortalecer as vendas tanto de seminovos quanto de veículos
zero quilômetro, pela ordem. Enquanto empresas de transportes configuram o perfil do comprador das versões novas,
são os empresários autônomos quem geralmente procura
os veículos seminovos afirmam Marcos M. Marques, gerente nacional de Vendas e Uilson Campana, gerente nacional de
Vendas de Caminhões da Caoa. “Este é o pequeno frotista,
que controla o próprio negócio e mantém na ponta do lápis a
conta de manutenção”, detalha Campana. A compra de HR
novos tem 80% de transportadoras e 20% de autônomos,
enquanto a aquisição de seminovos é 99% de autônomos. Os
dois executivos não titubeiam em garantir que tanto o vendedor do HR quanto seu novo proprietário saem ganhando
com o negócio.
Marques calcula que
a idade média de seminovos comercializados pela
rede Hyundai gire em torno de 3 a 5 anos. Campana acredita que a decisão
pela compra do HR usado
é definida após a avaliação do conjunto de atributos oferecidos pelo veículo, destacando o baixo
custo de manutenção, a
garantia do veículo, sua robustez e versatilidade. Além, é claro, de consagrações anuais como o Prêmio Lótus e o Maior
Valor de Revenda, que geram maior credibilidade ao produto.
O índice de depreciação dos caminhões, prossegue Campana, passou a ser mais questionado pelos compradores. “A maior preocupaagosto de 2018 |
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center Van,
da mercedes-benz:
palco de negócios de
novos e usados

ção de boa parte deles é com a durabilidade do produto, com
o prazo de garantia do veículo e seu custo da manutenção.
Porém, nos últimos anos, o comprador do HR tem demonstrado mais conhecimento e interesse pelo valor de revenda.
“Esta certificação confere maior garantia na aquisição, já
que este pequeno empresário compra o veículo pensando lá
na frente, quando terá de revendê-lo”, explica. “Não à toa,
quando entram nas concessionárias, os HR seminovos saem
no máximo em três dias”, estima Marques.
Preferência nacional
Detentora constante desse selo, a Mercedes-Benz
Sprinter aparece todos os anos em várias categorias da
premiação, seja como caminhão leve, camioneta de carga, furgão ou minibus, cada qual com diferentes índices de
depreciação. Jefferson Ferrarez, diretor de Vendas e Marketing Vans da empresa, explica que a desvalorização da
Sprinter Minibus tende a ser um pouco maior que as outras
versões, porque há mais critérios na avaliação de compra.
“No Minibus há maior fluxo de pessoas e, consequentemente, maior desgaste de componentes internos do veículo. “Na
versão 415, geralmente há menor desgaste interno com o
transporte de cargas”, compara.
Segundo ele, não há como especificar as tendências de
aplicação do veículo em seu segundo ciclo de uso. “A Sprinter
é um veículo muito versátil e se caracteriza pela diversidade
de uso, que vai desde o padrão de cargas até um pet shop móvel, por exemplo”, explica. Os itens que mais pesam na hora
de fechar o negócio são a resistência estrutural do veículo, a
qualidade dos equipamentos e os pacotes tecnológico e de segurança embarcados”,
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enumera. “E o baixo índice de depreciação chega para coroar
todos esses atributos”, destaca, confirmando que o cliente
da Sprinter geralmente já chega à Van Center com essa informação. “A diferença é que o cliente de seminovos costuma ser
mais intuitivo e não carrega consigo uma planilha de custos,
ao contrário dos compradores de novos”, analisa.
robustez na mira
No caso dos caminhões, Ari de Carvalho, diretor de Vendas e Marketing da Mercedes-Benz do Brasil, diz que basicamente há dois tipos de clientes para as versões seminovas:
o comprador autônomo, que procura seu primeiro veículo, e
o comprador pequeno frotista, que quer ampliar sua frota.
Em ambos os casos, a preocupação com o valor de revenda
do veículo é muito grande. “É uma garantia na aquisição deste patrimônio, que lhe servirá, posteriormente, numa futura
revenda”, avalia. “O comprador às vezes tem planilha de custos, o TCO, e faz uma compra ‘científica’. Outras vezes, não,
e o que ele usa é o feeling. Nos dois casos, o que o comprador quer é assegurar seu investimento”, observa.
Em várias situações, o selo Maior Valor de Revenda
pode até incrementar o preço do veículo, admite o executivo.
“Funciona como a bolsa de valores: se há maior interesse o
preço pode subir, considerando a lei de oferta e procura. “O
MVR embute uma série de atributos favoráveis ao caminhão,
geralmente relacionados à baixo custo de manutenção, e
esse fator poderá gerar uma demanda maior pelo caminhão”,
explica. Mas uma coisa é certa: com a certificação ganham
tanto o vendedor, que consegue um preço melhor pelo seu
veículo, como o comprador, que faz a aquisição com a garantia do valor futuro de revenda.

Na rede da Selectrucks, revendas de seminovos da Mercedes-Benz, tanto a versão média do Atego 1519 como o
semipesado 2430 6X2 – ambos eleitos na edição 2018 da
premiação - têm altíssimo giro, garante Carvalho. Em 2017,
a rede de lojas Selectrucks, que possui 5 pontos de atendimento, sendo três lojas próprias e 2 lojas satélites (dentro
de concessionário), comercializou 826 caminhões de diversos
modelos da marca, 26% a mais que as 655 unidades comercializadas em 2016. As vendas de versões seminovas do Atego
têm relevância nesse resultado, garante, salientando que hoje
o Axor também tem excelente resultado e o Actros já começa
a despontar comercialmente. Para este ano, Ari Carvalho quer
dobrar esse volume e chegar aos 1,6 mil caminhões seminovos
comercializados. A façanha tem um ingrediente importante: a
consolidação do Trading, ou sistema que aceita a versão usada
como parte de pagamento na compra do caminhão novo.
Pesado disPutado
Curiosamente, a menor depreciação de preço de um caminhão novo ou usado não está relacionada ao tipo de operação menos severa. Tanto é assim que o Scania G 440 6x4 –
um caminhão pesado off-road, com aplicações concentradas
nos setores madeireiro, de cana-de-açúcar e mineradoras
- conquistou a certificação MVR 2018, passando à frente
das versões estradeiras. “São segmentos produtivos que
não foram tão afetados comercialmente pela crise”, observa
o gerente de Vendas de Caminhões da Scania, Sérgio Pupo.
Entre os atributos que conduziram o caminhão ao prêmio,
destaca o executivo, está o programa intensivo de manutenção preventiva, muito comum nessas atividades fora-de-estrada. “No primeiro ciclo de vida do caminhão
– ou o período com o primeiro dono, geralmente entre 3 e 4 anos,
o cliente costuma ser
muito cuidadoso com a
manutenção, considerando que a atividade
é severa e exige muito
do veículo. Além disso,
os pacotes de manutenção Scania têm um
custo bastante atrativo. É justamente por
isso que, quando o caminhão é colocado à venda,
ele tem uma grande demanda”, relata.
Pupo explica que, em períodos de recessão, as concessionárias Scania absorvem
esses caminhões seminovos para a revenda,
oriundos de grandes frotistas. Quando a economia melhora, as próprias transportadoras
acabam revendendo seus caminhões para empresas menores, com frotas de até 20 veículos

Vendas em alta
Jefferson Ferrarez revela estar animado com a retomada do mercado de Large Vans – como a Mercedes-Benz classifica seus utilitários Sprinter. “Em 2017 o
mercado brasileiro fechou com 17,2 mil unidades e só no
primeiro semestre deste ano já conseguimos chegar às
20,5 mil veículos emplacados”, comemora, estimando
um incremento de 11% para o setor, até o final de 2018.
“Essa dinâmica crescente nas vendas de veículos novos
repercute positivamente nos resultados comerciais das
versões seminovas”, garante. Este ano, as maiores demandas pela Sprinter estão concentradas nos estados
da região Sudeste e nas versões de carga. As Sprinter
Minibus seminovas, na versão para turismo, estão com
boas vendas na região Nordeste, aponta Ferrarez.

e geralmente prestadores de serviços terceirizados, que
acompanham a rígida política de manutenção dos veículos.
“A rotina de manutenções é que garante o bom estado do
veículo. “Se o primeiro dono ganha na hora da revenda, de
outro lado, o comprador desse veículo será beneficiado
com o bom desempenho operacional do caminhão”.
O especialista diz que é importante lembrar que um
caminhão com aplicações off-road tem desgaste acima
da média de um caminhão rodoviário. “Tanto é assim que,
dificilmente, o caminhão vive um terceiro ciclo de vida na
mesma atividade, sendo geralmente revendido pela segunda
vez para operações mais pontuais e menos severas”, completa. Na sua avalição, as vendas de
caminhões seminovos tiveram um crescimento
de 20% em 2017, em comparação ao ano anterior, e as versões off-road responderam por 8%
dos negócios. Em 2018, as vendas se mantem
estabilizadas, revela Sérgio Pupo, convencido da
melhora desse quadro.
sérgio Pupo: rotina de manutenções garante
o bom estado do veículo, especialmente
off-roads como scania G 440 6x4
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Cálculo preciso
por SoNIA CrESpo

Operadores de transportes vêm adotando, cada vez mais, o Custo Total de
Propriedade (TCO) como ferramenta de avaliação, para obterem melhores
resultados financeiros na hora de renovar ou ampliar suas frotas

O

Tayguara
Helou: prática
do TCo vem
ganhando
espaço no
mercado de
transportes

lado bom da dura crise econômica pela
qual passamos nos últimos anos é que
deixou um lastro de ensinamentos
para as empresas brasileiras, particularmente as transportadoras rodoviárias de
cargas e passageiros. Cortar despesas e controlar melhor os custos foi um deles. No início
da crise, as operadoras enxergavam na tarefa
um fardo e preferiam limitar esses cortes a
algumas áreas operacionais. Com o passar dos
meses e a revelação dos resultados, sempre
satisfatórios, esse trabalho se transformou
em hábito saudável e foi se expandindo para os
demais setores da companhia. Hoje, a redução
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de custos virou sinônimo de eficiência e palavra
de ordem em qualquer empresa.
Por essa razão, a adoção da planilha do
Custo Total de Propriedade (ou TCO, do inglês
Total Cost of Ownership), vem ganhando cada
vez mais adeptos. E não sem motivos. O cálculo do TCO permite avaliar com precisão se a
aquisição de um determinado bem de capital,
caso de um veículo comercial por exemplo, pode
ser mais vantajoso ou não para uma empresa. Na medida em que a ferramenta contabiliza
todas as despesas que o veículo terá durante
sua aplicabilidade naquela operação, desde o
custo de aquisição, de manutenções (preventivas e preditivas), insumos utilizados (pneus, lubrificantes etc),
treinamento de motoristas, custo de peças e, ainda, o seu valor
da revenda (ver quadro). Com esses valores em mãos é possível
estabelecer o Custo Total de Propriedade do veículo e verificar se
o valor é compatível com a receita prevista com aquele bem, em
determinado período. Só assim a
empresa poderá avaliar o real impacto financeiro que a aquisição/
ampliação / renovação da frota
causará para o negócio, e se é
viável – ou não.
O TCO já viralizou entre os
transportadores. “Tem de tudo”,
comenta Tayguara Helou, presidente do Setcesp. “Há quem
adote uma planilha própria, quem

utilize a planilha de TCO disponibilizada por
montadoras, e quem prefira manter-se fiel a
uma marca, e deixe esses cálculos de lado”,
diz. No entanto, Helou reconhece que a prática
do TCO vem ganhando espaço entre empresários de transportes. “Na esteira da profissionalização do setor, é essencial que adotemos
critérios que determinem custos menores e
resultados melhores, considerando que hoje os
caminhões têm preços de compra muito próximos e aparência e tecnologias semelhantes”,
lembra. “Gestores de frotas precisam usar de
criatividade para superar os obstáculos em
suas operações diárias”, promove a Mercedes-Benz, ao disponibilizar uma planilha de TCO
para seus clientes.
Evitar dEspErdícios
O controle das despesas do veículo é importante porque permite que os recursos sejam
utilizados adequadamente, tanto para evitar

aspectos que
impactam os custos
operacionais
- Implementação
- Manutenções, reparos e acidentes
- Desgaste de pneus
- Rotatividade da mão de obra
- Financiamento
- Consumo e preço de combustível/ Arla
- Impostos
- Peso e tipo de carga
- Tipos de trechos (rodoviários, mistos
ou severos e fora de estrada)
- Velocidade média
- Jornada de trabalho
- Demanda de carga a transportar
- Outros custos específicos, dependendo
do tipo de operação

ITENS BÁSICOS QUE
COMPÕEM O CÁLCULO
DO CUSTO TOTAL DE
PROPRIEDADE DE UM
VEÍCULO DE CARGA,
DURANTE SEU CICLO
OPERACIONAL
(EXEMPLO: 3 ANOS)

Revenda
Seguro

30%

Combustível

9%

10%

Manutenção
e peças

Aquisição
do veículo

6%
2%

Pneus
Administração do negócio

25%

Mão de obra

10%
8%

desperdícios quanto para aumentar as possibilidades de investimentos do negócio. Isso é
essencial, especialmente em tempos tão concorridos quanto os dias de hoje. Em qualquer
segmento, a redução de custos é um desafio
que pode tornar a empresa mais competitiva no
mercado, maximizando seus lucros, aumentando
a produtividade e melhorando o seu desempenho — o que ainda contribui para uma tomada
de decisão mais eficiente no setor operacional.
O TCO vem ganhando espaço na administração financeira das transportadoras porque se
tornou eficiente controlar a fundo cada gasto
com cada veículo. O correto controle de despesas aponta quais são as áreas da frota em
que o transportador mais está gastando —
manutenção, reparos, compra de equipamentos, abastecimento, multas etc. Esses índices
também detectam os problemas que estão gerando esses gastos. “Com a planilha de TCO é
possível quantificar se haverá ganho ou prejuízo
naquela compra”, resume Helou.
Além dessa avaliação, o TCO permite acompanhar a evolução dos gastos com o veículo,
ao longo dos meses, e fazer ajustes quando
necessário. Também é possível usar essas informações de controle de despesas de forma
estratégica, para fechar novos negócios. Na
composição do TCO de cada veículo entram basicamente três itens: custo de aquisição do
caminhão, custos operacionais (serviços de
manutenção, insumos, mão de obra) ao longo
de sua aplicação no negócio, e custo de depreciação (valor de revenda). “Os custos operacionais variam de acordo com cada atividade,
mas geralmente representam algo em torno de
75% do TCO, enquanto o valor de aquisição gira
entre 10% e 15%”, estima Helou.
agosto de 2018 |

Frota&Cia

41

Ônibus
Frota&Cia

ANO XVIII | Ed. 161 | AGOSTO dE 2018

Lat.Bus & transpuBLico

idas E vindas

Enquanto os fabricantes de ônibus caminham em direção à
recuperação do mercado, os operadores do transporte urbano
lamentam a perda contínua de passageiros

EDiTOriAl

Sistema em frangalhos

O

s índices do transporte coletivo urbano continuam assombrando o setor. Nos
últimos 24 anos, o numero de pessoas transportadas por ônibus urbanos nas
grandes cidades brasileiras caiu pela metade. De fato, as pessoas que conheço e
habitualmente andam de ônibus andam desanimadas com a queda na qualidade e na
regularidade desse serviço. Dizem que há muita gente nos pontos, poucos ônibus, a maioria
deles velhos, e o preço da passagem é ultrajante. Como chegamos a esse ponto?
A mais recente pesquisa NTU, divulgada durante o seminário realizado pela entidade no
início de agosto último, revela os números dessa dura realidade atual: diz que país tem hoje
3.313 cidades atendidas por sistemas organizados de ônibus, um serviço essencial, gerido
pelo poder público e prestado por 1,8 mil empresas privadas concessionárias, que operam
uma frota de 107 mil ônibus e geram 500 mil empregos diretos.
O estudo mostra que o óleo diesel, sozinho, representa um quarto do custo total do
transporte por ônibus e, nos últimos 19 anos, subiu 250% acima da inflação. Na paralela,
os benefícios tarifários concedidos a idosos e estudantes já oneram em 20% o custo da
operação dos ônibus. Já são um em cada cinco passageiros que tem direito a esse benefício, normalmente coberto por quem paga a passagem.
A pesquisa também revela que o trânsito piorou e, em 15 anos, a velocidade média dos
ônibus urbanos caiu de 25 km/hora para 15 km/ hora. A consequente queda na qualidade
do serviço e na regularidade das operações têm levado os passageiros a trocar o ônibus
por outras alternativas – como fazer o trajeto à pé ou aderir ao veículo particular.E diferentemente de outros países, no Brasil o transporte público quase não conta com subsídios
do poder público. Com raras exceções, todos os custos são cobertos pela tarifa que recai
sobre os passageiros pagantes. Com custos crescentes e cada vez menos passageiros
para dividir a conta, o preço da tarifa sobe. E, num movimento cíclico, cada vez mais passageiros abandonam o transporte público. Veja mais indicadores do setor a seguir, na matéria
sobre o Seminário NTU 2018.
Sonia Crespo

SUmáriO
48 – Feira Lat.BuS
Exposição de ônibus ganha caráter internacional e periodicidade bienal.
lançamentos em tecnologias e serviços sinalizam recuperação do mercado
56 – Seminário tranSpuBLiCo
Em clima pessimista, NTU realiza evento com representantes do transporte
urbano por ônibus, na busca de saídas para a grave crise vivida pelo setor
58 – empreSaS
Próxima de completar 70 anos de fundação, a empresa reunidas Paulista investe em
novos ônibus e na melhoria dos controles operacionais e administrativos da empresa

abril dede
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2018
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PEDESTRE, USE SUA FAIXA.

IVECO

DE PORTAS ABERTAS
PARA A INCLUSÃO.

IVECO

E L E V I T T Á

IVECOS O U L C L A S S

• 18 passageiros + o motorista, incluindo 3 pessoas
com mobilidade reduzida. Segurança e conforto.

• 24 passageiros + o motorista, incluindo 2 pessoas
com mobilidade reduzida. Segurança e conforto.

A inovação e acessibilidade embarcaram de vez na Iveco Bus. O Dispositivo de Poltrona
Móvel (DPM) permite que o assento saia do veículo para acomodar o passageiro no interior
do ônibus. E tem mais: com a tecnologia, o número de poltronas permanece o mesmo.

É A RENTABILIDADE E A
INCLUSÃO ANDANDO JUNTAS.
SAIBA MAIS EM IVECOBUS.COM.BR
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indústria em alta
A produção de ônibus volta a crescer, de acordo com os indicadores divulgados
pela Anfavea. Nos sete primeiros meses de 2018 foram vendidos 7,4 mil
chassis de ônibus no mercado brasileiro, 20,8% a mais que as 6,1 mil unidades
comercializadas no mesmo período em 2017. Já as vendas externas de ônibus
somaram, até o final de julho, 5,2 mil unidades, alta de 7,9% na comparação com
os 4,8 mil chassis exportados em igual período do ano passado.

Biometria 1
sBctrans

ar fresco
A Valeo Climatização
do Brasil levou para a
feira Lat.Bus sua nova
linha de sistemas de
ar-condicionado para
ônibus, a Série 4. A
gama dispõe de três
diferentes modelos,
os CC450, CC470,
CC490, desenvolvidos
para aplicações em
veículos utilizados
em cidades e regiões
com elevadas
temperaturas médias.
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Botão de pânico
Tramita na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ) do Senado Federal um projeto
de lei que prevê a instalação obrigatória de um
botão de pânico em ônibus e micro-ônibus que
operam no transporte público de todo o País. De
autoria do senador Cássio Cunha Lima (PSDBPB), a medida ajudaria a solucionar os frequentes
assaltos no transporte coletivo brasileiro.

Principal operadora de transporte
urbano de São Bernardo
do Campo e uma das mais
importantes do ABC Paulista, a
SBCTrans implantou em cerca
de 200 ônibus da sua frota o
reconhecimento de biometria
facial. O objetivo é ampliar a
segurança, diminuir o tempo de
embarque e facilitar o acesso dos
passageiros. “A biometria facial
é um moderno recurso disponível
na tecnologia da informação,
que pode identificar pessoas a
partir das suas características
genéticas. É importante introduzir
modernizações que proporcionem
conforto, segurança e confiabilidade
para os passageiros”, explica
Milena Romano Braga, diretoraexecutiva da SBC Trans.

Biometria 2 – recife
De acordo com o Sindicato das
Empresas de Transporte de
Passageiros de Pernambuco, os 2,9
mil ônibus que atendem a Região
Metropolitana de Recife adotarão
o sistema de biometria facial ainda
este ano. A biometria facial tem
como objetivo coibir as tradicionais
fraudes em gratuidades e demais
benefícios tarifários.

Pedido recorde
A encomenda de 30
ônibus Volvo totalmente
elétricos feita pela
empresa GS Buss,
subsidiária da Göteborgs
Spårvägar, e da Public
Transport Authority
Västtrafik, companhias
de transporte urbano de
Gotemburgo, na Suécia, é
o maior pedido de ônibus
elétricos feito até agora
naquele país e também
o maior pedido da Volvo
Buses até o momento.
Os ônibus rodarão na
rota 60 de Gotemburgo a
partir de março de 2019.

Melhor viageM
A Viação Cometa está lançando a promoção Quem
é 60+ Viaja por Menos. Durante todo o mês de
agosto, pessoas com mais de 60 anos poderão
garantir viagens com descontos de 40% nos
ônibus executivos e semi-leitos da companhia.
A promoção vai atender todos os destinos
regulamentados pela ANTT (Agência Nacional de
Transportes Terrestres) e tem como objetivo
incentivar o turismo entre os clientes mais velhos,

urbaNo autoMático
Um dos destaques da Mercedes-Benz na feira Lat.Bus foi o
chassi OF 1721 L, projetado para receber carrocerias de até
13,2 metros e motor dianteiro OM 924 LA, com 208 cv de
potência e torque máximo de 79,5 kgf.m. Além da suspensão
pneumática, o ônibus traz transmissão automática Allison T 3270
xFE, de seis marchas, como componente opicional. As vendas dos
chassis OF 1721 com as transmissões totalmente automáticas
Allison estão programadas para ter início em 2019, mas existe a
previsão da produção uma pré-série ainda para este ano.

Novo Mega urbaNo
A NEOBUS já está produzindo e comercializando o seu mais novo
modelo de ônibus urbano, New MEGA, primeiro modelo projetado
e desenvolvido com base na recente estratégia de atuação da
marca para tornar sua linha de produtos ainda mais adequada às
novas demandas do mercado brasileiro e dos clientes. É produzido
com diferentes opções de comprimento total - de 9.750 mm a
13.345 mm, tem capacidade para transportar até 54 passageiros
sentadoe e pode ser montado com vários modelos de chassis.
agosto de 2018 |
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Enfim, a retomada
por Sonia CreSpo

Com uma infinidade de facelifts em
carrocerias e de lançamentos em tecnologias
e serviços, a feira Lat.Bus 2018 certamente
marca o início da recuperação econômica
da indústria de ônibus, retratada no forte
otimismo dos expositores e clientes pelos
corredores do evento

A

Lat.Bus 2017 – Feira Latino-americana de Transporte, que aconteceu entre os dias 31 de julho e
2 de agosto agora é internacional. Com 80 expositores de toda a América Latina, o evento dissipou
de vez o nevoeiro da recessão no segmento de ônibus.
Não por conta dos lançamentos, basicamente concentra-

dos em novas tecnologias e serviços, mas essencialmente pelo ânimo incontido dos executivos das montadoras
de chassis e de carrocerias e dos demais fabricantes de
componentes para ônibus, presentes ao evento. Alinhados e muito parecidos, os discursos revelavam otimismo
e retomavam a curva comercial ascendente. Já não era
sem tempo. Os novos produtos em chassis e carrocerias
se resumiram ao ônibus urbano elétrico D9A da BYD, o
sistema de pilotagem automática para chassis rodoviários
da Mercedes-Benz, a nova transmissão Diwa.6 da Voith,
e uma sequência de facelifts: o chassi Urban da MAN, a
Linha rodoviária New G7 da Marcopolo, o modelo Campione
Invictus DD da Comil, o Gran Micro S3 da Mascarello ,o
Volare FLy 6 – uma reformulação da versão Fly 5, o Spectrum da Neobus, além do retorno triunfante do modelo
Vista Buss, da Busscar, em novas versões. Veja a seguir
um pouco de cada um dos lançamentos.

Com 80 expositores de
toda a américa Latina, a
Lat.Bus dissipou de vez o
nevoeiro da recessão no
segmento de ônibus
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Piloto automático
A líder de mercado Mercedes-Benz lotou seu estande de mais de 1.400 m² com seis de seus principais chassis: os modelos urbanos O 500 U, superarticulado O 500 UDA e OF 1724 L e os rodoviários O
500 R, RSD 6x2 e RSDD 8x2. Para a Lat. Bus trouxe
uma série de novidades pontuais, das quais se destacou um novo sistema de segurança, o piloto automático adaptativo ACC, para os chassis rodoviários O 500
RS e RSD. Funciona da seguinte maneira: por meio de
sensores colocados na dianteira do ônibus, o mecanismo ajuda o motorista a manter o ônibus numa distância segura em relação ao veículo que vai à frente. Se
ainda assim o condutor não reagir, o sistema aciona
um plano B, freando ou acelerando automaticamente
o veículo para evitar o impacto. O ACC se desabilita
a uma velocidade menor que 15 km/h. Mesmo com a
ledur, da Neobus:
ferramenta, o motorista tem total autonomia para
Novo Spectrum
é a aposta da
acelerar ou frear, bastando usar os pedais, ou seja, o
encarroçadora
condutor tem sempre o domínio do veículo.
Não há dúvidas quanto às vantagens deste sistema, como a redução de acidentes e o aumento da segurança
ônibus à versão autônoma”, prevê Barbosa, que destaca
para os passageiros e demia scondutores da via. “Graças à
quatro clientes da marca que já compraram novos ônibus
atuação de sensores, esse avançado sistema identifica os
com esses sistemas: a Viação Águia Branca, que iniciou os
veículos à frente a partir de 200 metros, mesmo numa situtestes do Piloto Automático em dois carros, além da Viação
ação de neblina, vantagem muito importante nas estações
frias do ano, aumentando a segurança e conforto nas estradas. Além disso, pelo fato de atuar automaticamente, o ACC
alivia o stress do motorista, que pode se concentrar mais à
condução e ao tráfego”, explica Walter Barbosa, diretor de
A fabricante MercedesVendas e Marketing de Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.
-Benz vem mantendo a sua
O executivo lembra que a montadora está apresentando
tradicional liderança nas venuma tecnologia já presente no inovador Future Bus Mercedas de ônibus no Brasil ao londes-Benz na Europa, que demonstrou sua eficiência e confiago de 2018. No primeiro sebilidade em trechos de circuito fechado de BRT na Holanda.
mestre, a Empresa alcançou
“O Piloto Automático, associado a mais duas tecnologias de
os 60% de participação no
segurança já comercializadas pela marca, a AEBS (sistema
segmento acima de 8 tonede frenagem automática) e a LDWS (sistema de aviso de
ladas de PBT, com 41 pontos
troca de faixa), são três tecnologias que vão levar nossos
percentuais a mais de market
share em relação ao segundo
Na lat. Bus, a mercedes-Benz apresentou
colocado no ranking de vendas.
uma série de novidades pontuais, das quais se
“Entre
os meses de janeiro e
destacou o piloto automático adaptativo acc,
junho, foram emplacados 5.466 ônibus da Mercedes-Benz
para os chassis rodoviários o 500 RS e RSD
no País, volume 42% superior ao obtido no mesmo período
de 2017”, detalha Walter Barbosa (foto). “As renovações
e ampliações de frota das empresas de transporte de passageiros estão recuperando as vendas, tanto no segmento
urbano como no rodoviário”, comemora. Barbosa destaca
ainda o desempenho das exportações, que somaram 2,5
mil ônibus da marca no primeiro semestre de 2018. Até
o final deste ano, antecipa, a Mercedes-Benz, em parceria
com a Caio, exportará quinhentos ônibus modelos O500
U e LO 916 para a Nigéria.

liderança reforçada
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Guanabara, Viação Garcia e do Grupo Constantino. “Os empresários
estão investindo nesses recursos”,
salienta.
Volksbus: 25 anos
Para a Volksbus, a Lat.Bus
serviu de palco para a comemoração de 25 anos desde a criação da
marca no Brasil. Jorge Carrer, gerente executivo de vendas de ônibus
da montadora, diz que a fabricante
começou a fabricar seus ônibus de
forma despretensiosa e, aos poucos, foi entendendo que estar perto
dos clientes era essencial. “Desde
então, diversificamos nosso portfólio com 18 versões de chassis, que
atendem os mercados urbano e rodoviário de curtas e médias distâncias, e preservamos, ano
após ano, a segunda posição em vendas no mercado brasileiro”, diz o executivo. A pretensão inicial da marca, porém,
de alcançar maior participação no mercado nestas duas
décadas e meia, não se concretizou. “De fato almejávamos
mais, mas o fato de não participarmos do segmento rodoviário inibiu nossa meta inicial”, justifica Carrer. Em 2017, a
MAN respondeu por 18,5% de participação na venda total
de chassis no mercado brasileiro (chassis acima de 3,5 toneladas), segundo a Anfavea, e no primeiro semestre deste
ano o share chegou a 17%.
Mas para 2018 o ânimo da Volksbus está de volta e a

o destaque no estande da
Volksbus foi o chassi 9.160
urban, agora mais robusto

pretensão é fechar o ano com 20% de participação. Carrer
contabiliza um incremento comercial com a entrega de ônibus para os programas do Governo Federal. “Na licitação de
6 mil ônibus lançada pelo Programa Caminho da Escola vencemos 3,4 mil chassis”, comemora, informando que a entrega de boa parte desses chassis começou em julho. Por outro
lado, o executivo diz que a marca está fazendo um trabalho
forte de recuperação de mercado: “É um trabalho minucioso, já que hoje não existem grandes pedidos nas principais
cidades do país”, diz.
A montadora não apresentará nenhuma novidade na feira, a não ser seus chassis já consagrados pelo mercado.
Como a última Transpúblico aconteceu em 2017,
Carrer diz que praticamente nenhum fabricante teve
tempo suficiente para preparar lançamentos. “Mas
não perdemos o foco e o Brasil, para nós, continua
sendo um mercado dos mais importantes do munA Mercedes-Benz exibiu na Lat.Bus como funciona e quais são
do”, acrescenta. O destaque no estande da montaas vantagens de sua plataforma integradora de meios de transpordora é a reestilização do chassi 9.160 Urban, agora
te urbano denominada “moovel”, líder de mercado na emissão de
mais robusto. Também estavam expostos no estanbilhetes móveis nos Estados Unidos. É uma solução de mobilidade
de da marca o chassi 15.190 ODR – um 15 tonelado Grupo Daimler que oferece aos usuários a oportunidade de comdas em versão rural, para usinas e fazendas, a nova
parar vários meios de transporte, reservar e pagar diretamente por
versão do chassi 17.260 ODS, com motor dianteiro
meio do aplicativo.
de seis cilindros e suspensão a ar, que começou a
Ao longo dos últimos anos, a Daimler Financial Services criou
ser fabricada em março deste ano – a versão de 4
um portfólio abrangente de novas soluções de mobilidade urbana,
cilindros vendeu mais de mil unidades em dois anos,
como car2go (compartilhamento de automóveis), plataforma intee o chassi 18.280 OTS, carro com motor traseiro
gradora de meios de transporte urbano (moovel) e transporte por
e piso baixo, cujas vendas hoje estão praticamente
demanda (mytaxi). No total, mais de 23,5 milhões de clientes estão
restritas à cidade de São Paulo. “Quando houver a
registrados nos diversos serviços de mobilidade em 110 cidades da
compra de novos ônibus na cidade este chassi cerEuropa, América e China.
tamente será um dos carros-chefe, pois apresenta

Moovel move as cidades
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um custo operacional fantástico”, avalia Carrer. Em breve,
diz o executivo, a Volksbus anunciará uma série de novidades
nos contratos de manutenção para ônibus.
VolVo: noVaS SoluçõeS
Em frente aos seus chassis rodoviários B 450 8X2 para
carrocerias de 15 metros e a versão B 270F, com terceiro eixo, a Volvo Bus apresentou na Lat.Bus novas soluções
tecnológicas para seus ônibus rodoviários, entre as quais o
conjunto de tecnologias denominado SSA (Sistema de Segurança Ativa) que controlam automaticamente o ônibus foi a
principal novidade apresentada pela montadora. “A solução
fortalece a posição da Volvo de líder em segurança, uma vez
que os nossos veículos já saem de fábrica com uma série
de tecnologias de segurança, entre elas o ESP (Programa
Eletrônico de Estabilidade), um dos mais modernos dispositivos de segurança veicular ativa, que reduz a possibilidade de
derrapagem e de capotagem”, explicou na ocasião Gilberto
Vardânega, diretor comercial da Volvo Bus no Brasil.
Esta solução Volvo se destina a todas as configurações
de chassis rodoviários da marca – 4x2, 6x2 e 8x2. O operador de ônibus pode optar a partir de agora por uma das duas
versões de pacotes de segurança customizados pela Volvo:
o pacote 1 inclui um sistema de aviso de mudança de faixa
involuntária – dispositivo para emitir avisos visuais e sonoros contra possíveis colisões frontais, um freio de emergência automático para situações de risco iminente de batidas
frontais e o piloto automático de segunda geração (Adaptive
Cruise Control). Já o pacote 2 contempla todo o pacote 1,
mais duas avançadas tecnologias – o Heads Up Display, uma
faixa vermelha de Led que aparece no para-brisas sinalizando
o condutor da existência de um risco de impacto com outro
veículo, e o Vibration Seat, banco do motorista com recurso
vibratório, que também alerta o condutor de um risco de
impacto com outro veículo.
A montadora também mostrou em primeira mão uma
série de novos recursos dos Serviços Conectados, entre
eles o Volvo Connect, aplicativo gratuito para smartphones
estande da Volvo Bus: montadora apresentou novas
soluções tecnológicas para seus ônibus rodoviários,
entre as quais o conjunto de tecnologias SSa

Scania: mais
serviços conectados
O chassi rodoviário Scania K 440 8x2, de 15 metros,
considerado o campeão de vendas da marca para o segmento, foi exibido para o público pela primeira vez durante
a Lat.Bus. Segundo Alan Frizeiro, gerente de Vendas de
Ônibus, o mercado rodoviário vem se recuperando desde
o final de 2017. “Este comportamento está se refletindo
em 2018 e nossa expectativa é de fechar o período com
crescimento de 32% nas vendas”, estima. A montadora
mostrou ainda algumas novidades em serviços e planos de
manutenção, entre eles o Combo Standard, que permite a
ativação do sistema de serviços conectados em chassis
de ônibus fabricados entre janeiro de 2013 e abril d 2016.
Do lado de fora da feira, a Scania expôs mais dois outros
ônibus encarroçados, o K 360 4x2 e o K 400 6x2.

o destaque no estande
da Volksbus foi o
chassi 9.160 urban,
agora mais robusto

que ajuda o operador a gerir a frota de ônibus e que estará
disponível a partir de dezembro deste ano, o Coaching, treinador virtual que auxilia o motorista a dirigir de forma mais
econômica, e o Volvo Recomenda, que
ajuda os clientes a cuidar ainda melhor de
seus veículos indicando o momento exato
da necessidade da troca de uma peça.
BYD: noVo chaSSi piSo alto
Único lançamento de produto na
Lat.Bus, o chassi de ônibus urbano
BYD D9A, com 13,20 metros de comprimento, motor dianteiro e piso alto
já está sendo produzido na planta da
fabricante, em Campinas (SP). A montadora havia anunciado seu lançamento
para outubro do ano passado, mas uma
série de indefinições quanto às
homologações, do
agosto de 2018 |
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chassi e das possíveis carrocerias, acabaram
por adiar a apresentação do ônibus. No D9A,
as baterias ficam no meio do carro e no teto. A
aposta na versão, explica Wilson Pereira, vice-presidente de Vendas Sênior da BYD, acompanha a forte demanda por este tipo de ônibus no
país. “Apenas capitais como São Paulo e Curitiba adotam versões de ônibus com piso baixo e
motor traseiro. A grande demanda do restante
do país ainda é pela versão de ônibus piso alto
com motorização dianteira”, diz .
Pereira adianta que o chassi D9A também
poderá ser utilizado no transporte de fretamento
e no segmento rodoviário de curtas e médias distâncias. “No momento estamos trabalhando no
projeto de desenvolvimento desse ônibus junto a
encarroçadoras”, resume, sem dar detalhes.
Com a versão D9A, a BYD já passa a fabricar
três modelos de chassis elétricos na sua planta
brasileira, localizada em Campinas (SP). Na Lat.
Bus, estes chassis da BYD também estarão expostos nos
ônibus Volare (D9), Torino urbano/Marcopolo (D9W) e Caio
(D9A). Wilson Pereira diz que as demandas ambientais co-

Marcopolo apresentou
seus novos ônibus
rodoviários da linha New G7

meçam a alavancar alguns negócios para a BYD e até o final
de 2018, espera comercializar no mercado nacional entre
50 e 60 chassis da marca.

Holofotes no Dual Bus
Em tempos que requerem mais mobilidade com sustentabilidade, o Dual Bus, veículo elétrico/híbrido produzido pela Eletra e usado
pela Metra Transportes no Corredor ABD, na Grande São Paulo,
é considerado uma das melhores propostas tecnológicas para o
transporte urbano por poder circular em diferentes configurações,
como híbrido, trólebus e híbrido ou elétrico puro. Possui 13,2 metros de comprimento, capacidade para transportar 82 passageiros,
motor elétrico desenvolvido pela WEG e gerador formado por um
motor veicular movido a diesel, desenvolvido pela Mercedes-Benz especialmente para o projeto. A transmissão automática é Alisson,
que facilita a tarefa do motorista e traz conforto ao passageiro.
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Marcopolo: Três eM uMa
A participação da Marcopolo S.A. na Lat.Bus
& Transpúblico 2018, Feira Latino-americana do
Transporte teve como principal objetivo reforçar a
sinergia entre as três marcas de ônibus do grupo – Marcopolo, Neobus e Volare, além do Banco
Moneo, sua instituição financeira. O amplo estande de 2,4 mil m2 acomodou com elegância diversos
chassis das marcas, com destaque para as novas
faces da Linha G7 da Marcopolo, a nova versão do
Spectrum da Neobus e a remodelação do Fly 6, da
Volare.“Desde a incorporação da Neobus, em 2016,
adotamos diversas ações para otimizar as sinergias
entre as três marcas e este é o primeiro evento de
âmbito continental no qual a companhia expõe esta
sua nova estratégia de atuação”, explicou Francisco
Gomes Neto, diretor-geral da Marcopolo S.A. Gomes acredita que o significativo crescimento registrado no primeiro semestre por toda a indústria
brasileira de ônibus aponta para um novo ciclo virtuoso do setor, no qual será preciso aplicar todas
as lições aprendidas desde o final de 2013. “Neste
momento de retomada da indústria do ônibus é fundamental apresentar aos nossos clientes e parceiros essa ‘nova’ Marcopolo e a força de cada uma de
suas marcas”, reforça.

Os ônibus da nova linha New G7 representam a
evolução da consagrada Geração 7 de ônibus rodoviários e são resultado de um trabalho de campo de
vários anos, sobretudo com relação às informações
A fabricante catarinense Comil apresentou duas versões do
passadas pelos clientes sobre o comportamento dos
Campione Invictus DD de 15 metros: uma para aplicações rodoveículos, explica Luciano Resner, diretor de Engenhaviárias e outra destinada ao turismo de luxo. Em ambas versões,
ria da Marcopolo. “O New G7 é o aprimoramento
a principal novidade se concentrou na remodelação da cabine do
da linha de rodoviários de maior sucesso do mercado
motorista, agora mais ergonômica e confortável. Os Campione trabrasileiro”, resume. Composta pelos tradicionais mozem também um Inovador sistema de câmeras 360°, que permite
delos Marcopolo Paradiso 1200, Paradiso 1350, Pauma visão em três dimensões do veículo, tornando as manobras de
radiso 1600 Low Driver e Paradiso 1800 Double Deestacionamento muito mais seguras.
cker, a Linha G7 sairá da linha de montagem a partir
deste mês de agosto. Resner diz que as mudanças
introduzidas no design, na concepção e no interior
dos veículos criam um novo padrão de qualidade, conforto, segurança, robustez e sofisticação.
A Neobus apresentou o ônibus Spectrum 325,
primeiro modelo da marca desenvolvido para os segmentos de fretamento e rodoviário intermunicipal,
bem como de linhas regulares de médias e curtas
distâncias, após a adoção da nova estratégia de atuação no mercado. A facilidade de operação e a funcionalidade também aparecem como diferenciais do
produto, segundo João Paulo Ledur, diretor do Negócio Neobus. No fretamento, aponta o executivo,
o custo de manutenção do ônibus pesa como fator
decisivo na hora da compra. “Aliamos os atributos
tande – e na ala externa da feira – alguns modelos consade eficiência e menor TCO (Total Cost of Ownership grados da marca, como o Millennium BRT Superarticulado,
Custo Total de Propriedade) da marca a padrões elevados de
a versão Millennium versão 100% elétrico com chassi BYD,
ergonomia e conforto acústico e térmico para oferecer um
além do campeão de vendas Apache Vip, na configuração 15
modelo diferenciado no mercado”, diz.
metros, entre outros. Maurício Cunha, diretor comercial da
Já a marca Volare rebatizou seu ônibus Volare 5 como
Fly 5 e, na feira, apresentou o micro-ônibus Fly 6,
com foco nas demandas
de transporte de hotéis,
tranfers e turismo. O diferencial do Fly 6 é o DPM
(Dispositivo de Poltrona
Móvel), com porta lateral
de acesso. É um veículo
com capacidade para 19
passageiros, mais motorista. O câmbio mecânico
de seis marchas é outra
inovação do carro, além do
novo bagageiro, que dispõe
de área de 1,56 m3.

Comil: cabines renovadas

Caio: destaque
foi para a BussCar
A Caio fez uma aparição discreta na Lat.Bus,
apresentando em seu es-

a Busscar, agora do Grupo
Caio, apresentou novos
modelos do VisstaBuss 340,
VisstaBuss 360 e VisstaBuss
double decker, para aplicações
rodoviárias e fretamento
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Transdata e Praxio: novas marcas
Após passar por um processo de rebranding iniciado em 2017, a Transdata apresentou ao mercado
sua nova marca e seu novo momento de negócios em
stand na Lat.Bus 2018. O novo posicionamento e a
nova marca da Transdata abrem mão do antigo Smart
(que até então acompanhava a tipologia) e carrega a
tagline “conectando caminhos”, que simboliza a proposta da empresa de criar novos rumos por meio de

soluções inovadoras e tecnológicas. Já a BgmRodotec,
fabricante de soluções para transportadoras de cargas
e passageiros, agora se chama Praxio. A mudança para
clientes acontecerá de forma gradual, mas o lançamento oficial ocorreu na Lat.Bus. A Praxio detém 12% do
marketshare de soluções para transportadoras de carga e 37% para as de passageiros no Brasil, segundo a
própria fabricante.

Durante o evento, a Voith
lançou a transmissão
automática Diwa.6

Os holofotes apontaram para a reaparição
da Busscar, tradicional fabricante de ônibus rodoviários, que agora faz parte do grupo Caio. A
marca apresentou os modelos VisstaBuss 340,
VisstaBuss 360 e VisstaBuss Double Decker,
para aplicações rodoviárias e no fretamento,
que preservaram boa parte de seus consagrados atributos visuais e de conforto interno.

VoiTh, Versão 6
A Voith Turbo, divisão do Grupo Voith, apresentou duas novidades na feira: o software de
inteligência embarcada OnEfficiency.SmartAccelerate e a transmissão automática Diwa.6.
O OnEfficiency.SmartAccelerate é um software
que aumenta a inteligência embarcada em ônibus urbanos, promovendo otimização operacional, independente da necessidade de treinamento específico de motoristas. Já a Diwa.6 é
a nova geração de transmissão automática da
Voith, que sucede a Diwa.5.
empresa, está otimista com a recuperação do setor e prevê
A nova transmissão oferece como principais novidades
para a marca um crescimento comercial de 15% em 2018.
uma maior capacidade de transmissão de torque, carcaça
“Este crescimento dependerá de alguns fatores, como o rereforçada para redução de ruídos e vibrações, circuito de
aquecimento da economia, que está associado a taxas de
óleo com controle variável de pressão, amortecedor de vibrajuros atrativas, condições de financiamentos facilitadas e
ções torcionais otimizado e novos sensores que permitem
liberação de licitações. Há também outras questões como
maior precisão nas trocas de marchas além de assistência
definições tarifárias e a estabilidade política, que aumentapara partida em rampa. A solução atende o aumento da derão o índice de confiança no país”, pontua.
manda por maior eficiência e redução nas emissões de
CO². “Escolhemos lançar estes dois novos produtos na
Lat.Bus e Transpúblico por entender a importância do
evento para o setor. Como a ideia é apresentar tendências, temos a certeza que este é o momento ideal para
A Mascarello apresentou na Lat.Bus a nova versão urbana
que o mercado conheça novas soluções para o transS3 do seu ônibus Gran Micro, que passou por uma atualização,
porte público”, disse na ocasião Rogério Pires, Diretor
explicou Willian Gustavo, do Marketing da empresa.
da Divisão de Mobilidade da Voith Turbo no Brasil.

Mascarello: novo urbano
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SEMINÁRIO NTU 2018

otávio Cunha,
durante a abertura
do evento: debandada
de passageiros
fragiliza o setor

Durante o Seminário
NTU 2018, Otávio
Cunha advertiu que
o transporte coletivo
urbano nas grandes
cidades do país
vive uma tendência
de queda contínua,
deixou de ser um
segmento competitivo
como era antigamente
e hoje o ônibus
urbano é mal visto
pela população
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À beira do colapso
por sonia CrEspo

C

ontinua muito difícil andar de ônibus nas grandes cidades do Brasil.
Seja pela lotação, pelo preço das
passagens, pela baixa velocidade de
deslocamento ou pelo mau estado de conservação dos coletivos ou por todos esses
motivos juntos. Na abertura do 32º. Seminário Nacional NTU 2018, realizado entre
os dias 31 de julho e 2 de agosto em São
Paulo (SP), o presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos NTU, Otávio Cunha, estimou que 86%
das pessoas que se deslocam no Brasil,
diariamente, usam transporte público. São
algo em torno de 50 milhões de usuários,
estima, advertindo que o transporte coletivo urbano vive uma tendência de queda contínua. Deixou de ser um segmento
competitivo, como era antigamente. Hoje o

ônibus urbano é mal isto pela população e
precisamos mudar isto, alerta.
Filas andaram
Pelo quarto ano consecutivo, o Brasil
segue perdendo passageiros de ônibus,
diz o levantamento anual realizado pela
Associação Nacional das Empresas de
Transportes Urbanos (NTU) e divulgado
durante o Seminário NTU 2018. No ano
passado, a redução média de demanda
foi de 9,5% (a terceira maior desde o
início da série histórica, que começou há
25 anos), o equivalente à perda diária de
3,6 milhões de passageiros em todo País,
em comparação a 2016. Os números assustam: os 400 milhões de usuários que
andaram em ônibus em outubro de 2014
caíram para 303 milhões no mesmo mês

de 2017. A pesquisa é feita com base em nove capitais analisadas na série histórica - Belo Horizonte,
Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife,
Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo - e compara o
desempenho do setor levando em consideração os
meses de abril e outubro de cada ano.
O estudo aponta que o transporte público por
ônibus perdeu 35,6% dos passageiros pagantes em
pouco mais de 20 anos e este dado pode justificar o
contínuo aumento das tarifas, já que agora há menos
usuários rateando os custos da operação. A sobrecarga de gratuidades, outro agravante do custo da
passagem, em um ano passou de 17% para 20,9%.
Isso significa que um em cada cinco passageiros viaja de graça atualmente. “Infelizmente, o número de
demanda vai continuar caindo enquanto não houver
políticas públicas de prioridade ao ônibus nas vias e
enquanto o passageiro for o único a arcar com os
custos da tarifa”, afirma Otávio Cunha, presidente
executivo da NTU.
Menos ônibus
A frota, outro indicador que impacta no comportamento do setor de ônibus, foi reduzida novamente nas cidades avaliadas, revela a pesquisa.
Houve encolhimento de 6,7% no ano de 2017 em
relação a 2016 e desde o início do monitoramento deste índice, em abril de 2013, houve uma re-

Passageiros em fuga
- 86% dos deslocamentos nas grandes cidades são em ônibus
- Sistemas de transporte coletivo urbano têm 50 milhões de
usuários
- Demanda de passageiros caiu 9,5% em 2017
- A perda diária é de 3,6 milhões de passageiros
- Ônibus urbanos perderam 35% dos passageiros pagantes
nos últimos 20 anos
- Em 2017, gratuidade passou de 17% para 20% da receita

dução de 10,9% da frota total de ônibus dos nove
sistemas de transporte considerados. Pelo sexto
ano consecutivo, aumenta a idade média da frota
avaliada. Em 2017, passou a ser de cinco anos
e seis meses, aumento de 9,6% em relação ao
período anterior.
O fraco desempenho do setor está diretamente
associado ao congelamento, por razões diversas, dos
projetos de mobilidade urbana, particularmente os
empreendimentos de priorização do transporte público por ônibus, como os Sistemas BRT, corredores e
faixas exclusivas. Existe atualmente um total de 685
empreendimentos de mobilidade ativos e, desse total,
283 estão em operação, 121 ainda não finalizaram as
obras e 281 encontram-se no nível de projeto.

nTu propõe programas de ação
Este ano a NTU chamou os porta-vozes de quatro
candidatos à Presidência da República para apresentarem seus projetos de incentivo à mobilidade urbana, mas
pouco conteúdo sobre o assunto foi apresentado. Otávio Cunha enfatizou que a NTU está se mobilizando para
recuperar o sistema e tentar trazer de volta os passageiros perdidos e, para isso, as empresas de ônibus
urbanos propõem que o futuro governo adote um pacote
de seis programas de ação integrados, que demandam
poucos investimentos públicos e oferecem grande potencial de resultados. São eles:
Programa de qualificação da infraestrutura para o
transporte público, que propõe a implantação de
10 mil quilômetros de corredores ou faixas exclusivas para ônibus em 111 cidades brasileiras com mais de
250 mil habitantes, com investimento de R$ 3 bilhões.
Programa de padrões de qualidade para o transporte público, que definirá critérios e metas de
melhoria, permitindo a redução dos tempos de
viagem e maior regularidade da prestação de serviços.

1
2

3
4
5

Programa de transporte público como instrumento
de desenvolvimento social, que pretende recuperar
parte dos usuários excluídos do serviço por meio
de uma nova política tarifária e aproveitar o tempo de viagem para atividades educativas e de cidadania.
Programa de transparência para o transporte público, que vai divulgar para toda a população as informações sobre oferta, demanda, receitas e custos do transporte coletivo.
Programa de custeio do transporte público, que
propõe a cobertura de até 50% dos custos do
serviço com receitas extratarifárias e desonerações, para reduzir a tarifa e permitir o retorno de pelo
menos 20% dos passageiros, que deixaram de utilizar
ônibus nos últimos anos.
Programa de segurança jurídica dos contratos
para que as concessões dos serviços de transporte público sejam feitos com editais e contratos claros, bem detalhados, debatidos com a participação da sociedade e que tenham mecanismos que
garantam um equilíbrio econômico-financeiro da rede de
transportes e boa prestação de serviços.

6
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EMPRESAS

Cronograma anual
de investimentos
garantirá o volume de
renovações da empresa

Reunidas se renova
por SoNIA CrESpo

Com a compra de 20 novos ônibus
Mercedes-Benz, a empresa Reunidas
Paulista inicia um novo ciclo operacional
que calçará a meta de crescimento
estabelecida para os próximos anos

E

m setembro próximo, a Reunidas Paulista completará
70 anos no transporte de passageiros. Durante estas sete décadas, a empresa se notabilizou por seus
ônibus modernos e confortáveis e, não à toa, recente
pesquisa elaborada pela companhia constatou que o público usuário dos ônibus leito da empresa conta com juízes,
advogados e outros profissionais liberais – 70% deles com
pós-graduação. Para preservar o negócio rentável e com
tal padrão, diz Marcela Constantino, diretora da empresa e
neta de Nenê Constantino, “é preciso ter diesel nas veias”.
E, claro, arrojo na gestão administrativa.
Marcela conhece bem a história da Reunidas, que tem
sede na cidade de Araçatuba. Diz que a empresa chega aos
70 anos muito bem estruturada, com mais de 25 milhões
de quilômetros percorridos por ano, “o que equivale a mais de 57 vezes a distância
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entre a Terra e a Lua”, compara. O nível de qualidade alcançado na prestação de serviços, garante, só foi e é possível
“graças a um time comprometido e cheio de energia para
enfrentar os obstáculos diários”. Este time afinado é formado por 230 motoristas e 400 funcionários. Aos 35 anos, a
jovem diretora da Reunidas quer revigorar o negócio e, para
iniciar o processo, montou um cronograma que irá renovar
anualmente 20% de frota, durante os próximos cinco anos.
A medida demandará investimentos anuais de R$ 15 milhões
e começou este ano, com uma compra de 20 ônibus rodoviários com chassi Mercedes-Benz e carrocerias Marcopolo,
feita via Finame. A meta da empresa, adianta a executiva, é
alavancar as operações de Fretamento e Turismo, que hoje
representam 10% do faturamento da companhia. “Queremos chegar a 20%”, anuncia, sem perder a mão nas operações rodoviárias, é claro, mesmo com os tímidos resultados
atuais. “Hoje o transporte rodoviário de passageiros vem
crescendo lentamente. De janeiro a agosto o movimento de
passageiros foi apenas 4% superior em relação ao volume
de viajantes no mesmo período de 2017”, compara. A concorrência desleal dos clandestinos, diz, colabora com esse
quadro. A Reunidas Paulista se notabilizou recentemente
operando em alguns eventos turísticos do país, inclusive de
repercussão internacional, como transportadora oficial nas

Olimpíadas Rio 2016 e das Delegações Paraolímpicas Rio
2016. Também atuou nos deslocamentos do Grande Prêmio
de Fórmula 1, em São Paulo, no final de 2017.
Hoje, a idade média da frota da operadora é de 4 anos.
Com esta primeira renovação de 20 ônibus, a empresa quer
reduzir esse índice para 3 anos e meio. Os novos veículos foram
apresentados durante uma caravana, em junho, à população
das localidades onde opera, percorrendo as cidades de Três
Lagos, Ilha Solteira, Andradina, Araçatuba, Birigui, Penápolis,
Lins e Bauru. São 18 ônibus semi-leito – 14 Marcopolo Paradiso 1200 e quatro Marcopolo 1350 – e outros dois ônibus
leito Double Decker, de dois andares, também Marcopolo. A
frota atual da Reunidas tem 116 ônibus, sendo 47% chas
chassis Mercedes-Benz, 36% Scania, 17% Volvo, montados
em carrocerias Marcopolo, Mascarello e Irizar, todos
operando com sistemas de telemetria e GPS.
Na mira da carga
No ano passado, a Reunidas Paulista
transportou 1,5 milhão de passageiros, nas
33 linhas intermunicipais e interestaduais que
atendem 69 cidades dos estados de Estados
de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso
do Sul, Entre as viagens rodoviárias, de fretamento e de turismo, são mais de 100 rotas
atendidas por ônibus padrão leito, executivo e convencional. As três linhas da
empresa com fluxo mais significativo
são Araçatuba-São Paulo, São Paulo
– Angra dos Reis e Araçatuba-Campinas. Marcela Constantino adianta

que também pretende explorar mais e melhor os recursos
de transporte de carga, oferecendo novas promoções. Hoje
a Reunidas opera com a empresa Starex, que pertence ao
grupo e representa 7,5% de todo faturamento da empresa. A
empresa transporta 300 toneladas de encomendas por mês,
ocupando 40% do espaço dos bagageiros.
Toda a frota da Reunidas possui sistema de monitoramento via satélite dispõe de carregador de energia, com
entrada USB. A diretora da Reunidas conta que testes estão sendo implementados para os clientes terem acesso,
durante as viagens, a filmes e músicas através do Sistema
Multimídia, sinal Wi-Fi, garantindo uma viagem conectaclien
da. Ainda com intuito de proporcionar conforto aos clientes, a companhia instalou Salas Vips nas cidades de
Araçatuba(SP), Ribeirão Preto(SP) e Parati (RJ),
com a proposta de expandir a ação para outros
municípios onde possui operação.
Marcela Constantino trabalha ainda com
duas outras importantes metas operacionais
para alavancar o crescimento da companhia: a
primeira é reduzir, ainda em 2018, o custo por
quilômetro em até 8%. A segunda, mais ecoló
ecológica, é atingir 100% da frota com motorização
Euro 5 até o final de 2019. Os avanços digitais
também são prioridade em 2018: até o final
do ano, a executiva pretende implementar
o check-in eletrônico, como ocorre com
as companhias áreas.
marcela constantino: fretamento
e cargas ampliarão suas receitas

avanço em sete décadas
A Reunidas Paulista nasceu com
uma frota inicial de 15 ônibus, em
Lins, no Interior do Estado. Adotando uma permanente política de investimentos, se modernizou e consolidou seus serviços no segmento.
Mantém o compromisso de atender
os clientes com os melhores veículos do mercado, investindo em
tecnologia de ponta para garantir
maior conforto e segurança. “São
sete décadas de muito orgulho e
satisfação, marcados por desafios
e conquistas constantes. O amor e
a fé em Deus foram essenciais para
nos fortalecer e continuar a nossa

caminhada”, opina Aurivânia Constantino, presidente da empresa, filha de Nenê Constantino e mãe de
Marcela Constantino.

Nos anos de crise, a
companhia demonstrou
jogo de cintura e competência nos momentos
de incerteza econômica, com decisões assertivas. “Aproveitamos
a ocasião para nos reeducar e não reclamar.
Inovamos os métodos
tradicionais e aplicamos
conceitos estratégicos
que trouxeram ótimos resultados nos
procedimentos internos, otimizamos
processos e controlamos excessos”,
resume Aurivânia.
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Até 2023, transportadora
quer dobrar faturamento atual

Ganhos potencializados
por SoNIA CrESpo

Programa de redução de custos adotado pela transportadora catarinense
Cordenonsi, usando os Serviços Conectados Scania, aponta para ganhos de mais
de R$ 800 mil ao ano, além do aumento de 50% na disponibilidade da frota

F

oi o solavanco provocado pela crise econômica
no mercado de transportes que levou a Cordenonsi, transportadora sediada em Xaxim (SC),
a valorizar ainda mais a redução de custos em
todas as áreas da empresa, e principalmente na gestão operacional. Dedicada ao transporte de congelados, refrigerados, bens de consumo e alimentos e
bebidas, possui hoje uma frota de 230 cavalos mecânicos, de várias marcas.
Metade dos 90 caminhões da Scania aderiu
ao Plano de Manutenção
Flexível da montadora e
passou a utilizar os relatórios operacionais disponibilizados pelos Serviços Conectados. Com
estas informações, a
empresa estruturou um
rígido programa de controle de custos, ba-
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tizado de Eleva, através do qual projeta uma economia
anual de até R$ 831 mil. Além disso, anuncia uma fase
de crescimento mais ousada até 2013, onde pretende dobrar o faturamento. Com 36 anos de mercado
Com 36 anos de mercado, a história da Cordenonsi
começou em 1957, quando o garoto Luiz Alberto Cordenonsi, mais conhecido como Chico, ajudava o pai a
fazer alguns fretes entre cidades como Chapecó, Xaxim e Xanxeré, em Santa
Catarina, usando um caminhão F-600 a gasolina. Em 1966 surgiu uma
oportunidade de comprar
uma distribuidora de bebidas e assim, o negócio
da família foi crescenFelipe Cordenonsi:
plano Flexível
deverá ser
estendido para toda
a frota Scania

do até que em 1981, Chico percebeu
que chegara a hora de diversificar. “em
1982 compramos os três primeiros caminhões truck e inauguramos a Transportes Cordenonsi. ao todo éramos
4 funcionários”, recorda. em 1986, a
frota da empresa já somava seis caminhões. a primeira carreta só veio em
1987. a partir de 1992, os Cordenonsi
optaram por abrir mão da distribuidora
de bebidas e passaram a se dedicar exclusivamente ao transporte. em 1995,
quando já operava com 10 carretas,
iniciou as viagens para o mercosul,
atendendo a argentina e o Chile. “as
primeiras filiais da Cordenonsi foram
abertas em 2006, em Curitiba (pr) e
montevidéu, no Uruguai”, lembra Chico.
em 2010, com a rede de atendimento
ampliada, chegava a hora de abrir uma
filial em são paulo (sp). a razão social
mudou em 2013 para Cordenonsi Gestão de Cargas e a empresa passou a
transportar carga seca, em baús 30
pallets. No ano passado, a transportadora completou 35 anos. Chico Cordenonsi estima em 18% o crescimento
médio anual da transportadora.
TRANSPORTE INTERNACIONAL
Hoje a frota da Cordenonsi opera
com 230 cavalos mecânicos, das marcas scania, mercedes-Benz e Volvo, e
260 semirreboques. a idade média da
frota é de 2,2 anos. a empresa atende
em oito unidades de negócios e mantém
300 colaboradores, sendo 255 motoristas. entre seus principais clientes
destacam-se o Grupo BrF, Carrefour,
Grupo aurora, Natura, Friboi, Walmart,
Nestlé e Gpa, entre outros. O investimento anual em renovação de frota gira
em torno de r$ 25 milhões, estima Chico Cordenonsi. O empresário aponta a
linha Brasil-Chile como a principal rota
de negócios. “O transporte internacional e hoje nosso maior negócio e 95%
das operações se concentram em são
paulo”, revela. até 2019, Cordenonsi
pretende incluir nos serviços o transporte de fármacos. “Temos uma meta
de faturamento bastante agressiva
para 2023”, adianta: “Os r$ 69 milhões contabilizados pela empresa em

Conectar para economizar
a scania continua aprimorando seu pós-vendas e agora anuncia a ampliação da faixa
de caminhões que poderá acessar os serviços Conectados. Todos os veículos fabricados a partir de maio de 2016 possuem o
módulo que permite acesso ao dados operacionais, via conexão móvel e, desde julho último, caminhões fabricados entre janeiro de
2012 e abril de 2016 já podem instalar tal
dispositivo em qualquer uma das concessionárias scania, até o final de 2018.
para ter acesso às facilidades oferecidas pelos serviços conectados, os clientes devem adquirir um programa de manutenção scania (pms) e optar por um dos
três planos Flexível, standard ou Compacto. segundo a montadora, desde seu lançamento, na Fenatran 2017, já foram ativados 1,6 mil programas de manutenção
Flexível, que possibilita redução de até 16% nos custos a aumento de até 20%
na disponibilidade do caminhão. segundo Fábio souza (foto), diretor de serviços
da scania do Brasil, hoje a montadora mantém no país uma frota circulante de
aproximadamente 110 mil caminhões. a rede scania tem hoje 123 pontos de atendimento, com 100% de cobertura nacional. a conectividade é um potencializador
do negócio. Hoje temos 10 mil caminhões da marca conectados e o potencial se
estende a 50 mil veículos, estima. Desse total, 848 são ônibus. souza diz que,
hoje, 42% de todos os veículos faturados já saem com programa de manutenção.

2017 deverão chegar a r$ 80 milhões
em 2018 e saltar para r$ 150 milhões
nos próximos cinco anos”, diz. para alcançar tal meta, a transportadora desenvolveu um arrojado plano estratégico
entre 2018 e 2023, denominado eleva,
pautado no programa de controle de
despesas, através do qual a Cordenonsi
pretende reduzir 15% dos custos e melhorar os resultados atuais.
Na sucessão do negócio, os três filhos de Chico Cordenonsi administram a
empresa. Felipe Cordenonsi, gerente de
operações da transportadora, explica
que 42% da frota da empresa é scania:
são 75 caminhões r 440, 10 versões r
420 e 5 recém-lançados r 450 e 54%
dos caminhões da marca têm o plano
Flexível de serviços conectados. e com
resultados interessantes: “O plano Flexível diminui em 50% o total de paradas
na oficina”, constata. Diante dos resultados apurados, Felipe Cordenonsi estuda a possibilidade de implementar, em
breve, o plano de manutenção Flexível
em toda a frota scania da empresa.

RELATóRIO dIáRIO
O projeto eleva se apoia nos recursos oferecidos pelos serviços
Conectados scania e faz, hoje, monitoramento de cinco importantes
indicadores em boa parte da frota da
marca: receita Operacional Bruta,
Custo dos serviços prestados, Despesas Operacionais, avarias, Furtos
e extravios e Frete/peso (custo/km).
Felipe Cordenonsi acompanha os resultados desses relatórios na ponta
do lápis, e com eles consegue melhorar paulatinamente o fluxo operacional, consumo, conduta na direção e
o planejamento das paradas preventivas dos veículos. O executivo calcula que um caminhão da frota gasta,
em média, r$ 11 mil reais por mês.
Com o projeto eleva e os serviços Conectados scania, a economia mensal
por veículo chega a r$ 770. por ano,
esse valor salta para r$ 9.240,00 e,
na frota de 90 caminhões, totaliza
r$ 831 mil.
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LANÇAMENTO

Geração de atitude
por SoNIA CrESpo

Dando um salto sobre a concorrência,
a Nova Geração de Caminhões Scania
começa a ser comercializada na segunda
quinzena de outubro de 2018 e inaugura
uma jornada sustentável na produção e na
comercialização dos veículos

A

Nova Geração de Caminhões Scania começará
a ser comercializada na segunda quinzena de
outubro próximo, na planta de São Bernardo
do Campo (SP), e chegará ao mercado a partir de fevereiro de 2019. Seu conjunto de inovações
promete uma economia operacional de até 12% -- a
um custo: os novos Scania serão entre 12% e 15%
mais caros que as versões atuais. Com o lançamento,
a Scania do Brasil promove uma mudança no formato comercial de seus produtos, a começar pelo con-

Nova geração de
caminhões Scania:
conjunto de inovações
promete uma economia
operacional de até 12%
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ceito do caminhão, que passa a ser considerado um
“conjunto de componentes necessários para que o
transportador aumente ainda mais sua rentabilidade”,
explicou Celso Mendonça, gerente de Pré-Vendas da
Scania no Brasil, durante o pré-lançamento da Nova
Geração, no início de agosto. Além disso, os novos
caminhões chegam com opções sustentáveis de combustível – como bioetanol e biometano – além do diesel,
sempre a critério do cliente.
Comercializar estes caminhões exigirá da equipe de
vendas um período de treinos intensivos, pois também
mudará a maneira de se relacionar com os clientes e
de fechar novos negócios. A fabricação em série, padrão atual, dará lugar a uma produção de caminhões
mais individualizada e customizada, com propósitos
pré-definidos pelo cliente na hora da compra. Durante
a apresentação da Nova Geração Scania, os dirigentes
da montadora voltaram a reafirmar o compromisso da

marca de reduzir em 50% as emissões, em todas suas operações industriais, até 2025.
“É uma nova jornada que se inicia na companhia”, diz
Christopher Podgorski, presidente e CEO da Scania Latin
America, lembrando que a descarbonização no transporte
já é uma realidade e os combustíveis alternativos acelerarão
tal processo. “A plataforma da nova geração Scania está
pronta para receber a eletrificação e a automatização, novas
tecnologias que estão a caminho”, adianta.
Mais econôMicos
Lançada na Europa há cerca de dois anos, a Nova Geração de caminhões Scania absorveu 2 bilhões de Euros em
processos de fabricação e em desenvolvimento de produto.
No Brasil, o lançamento exigiu melhorias na planta que, entre 2016 e 2020, absorverão um aporte de R$ 2,6 bilhões.
“Até o momento já investimentos R$ 1,5 bilhão”, estima
Podgorski, atribuindo boa parte dessas inversões à nova fábrica de cabines, que introduz a indústria 4.0, com 77 robôs. A cadeia de suprimentos também ganhou o reforço de
14 novos fornecedores.
A Nova Geração ganhou motores mais potentes, com
tecnologia XPI, que garante consumo 8% menor em relação
às versões atuais, segundo os engenheiros da empresa. Associada à também nova geração de transmissões Optcruise
Lay Shaft Break, essa economia pode aumentar mais 2%.
Nos conjuntos de propulsores de 7, 9, 13 e 16 litros há 11
variações de potências, entre 220 cv e 620cv. Neste portfólio está sendo lançada mundialmente no Brasil uma nova versão, de 13 litros e 540 cv. Para cumprir seu compromisso
rumo à sustentabilidade, a montadora disponibilizará 5 caminhões da nova geração com motores movidos a combustíveis
alternativos: as versões de 13 litros com 400cv e 9 litros
com 280 cv a bioetanol, e os modelos de 9 litros com 280
cv e 340cv, e de 13 litros com 410 cv a biometano.
Testados por clientes da marca, os novos caminhões já
rodaram mais de 1 milhão de quilômetros pela América Latina.
Para a Scania do Brasil, o lançamento representa um salto
em ofertas para o mercado. “Agora temos soluções para 35
aplicações diferentes”, destaca Silvio Munhoz, diretor Comercial da Scania no Brasil. Munhoz é enfático sobre as demandas dos novos tempos: “Temos de nos modernizar como
vendedores e colaborar com soluções”, diz, afirmando que o
cliente começa a despertar para essa nova etapa comercial.
“A profissionalização chegou ao setor e o mercado não
aceita mais desperdícios. Nesse contexto cabe oferecer soluções sob medida e, a partir de agora, não falaremos mais
de caminhão, mas de componentes. Vamos conhecer melhor
nosso cliente e descobrir como ele pode ganhar dinheiro”,
complementa Celso Mendonça.
evolução das cabines
Puxando a fila de mudanças, a Nova Geração Scania introduz uma nova gama de cabines que atendem a todas as

viagem de
apresentação
Para anunciar oficialmente a chegada da Nova Geração
de Caminhões Scania à América Latina, já a partir de outubro, dois caminhões S 500 6X2, da nova safra, saíram
da planta da Scania, em São Bernardo do Campo (SP),no
dia 2 de agosto, rumo aos estados brasileiros da região
Sul, e depois para a Argentina, Chile e Peru, seguindo por
duas rotas diferentes. Intitulada de The Journey, a viagem
durará dois meses e contará com o rodízio dos motoristas
profissionais Luis Carlos, Eliardo Locatelli, Roberto Cesar
(minhoca), Cristina Oliveira, Ruy Gobbi e Ivair Junior.

demandas, com desenho e estrutura desenvolvidos em cooperação com a Porsche Engineering. O portfólio mantém as
versões P,G e R, porém totalmente reformuladas, agora com
quatro opções de altura, e introduz dois novos modelos: a
Cabine S, com piso plano e três alturas de teto, e a versão
XT, para operações severas. A proposta da montadora foi
desenvolver cabines com uma concepção aerodinâmica que
reduza o consumo e garanta economia operacional de até
2%. De Acordo com Celso Mendonça, da gama atual de sete
opções de cabine, a nova geração possibilitará criar 19 diferentes especificações de cabines e permitirá personalizar
a solução correta para cada tipo de aplicação.
Internamente, a acomoagosto de 2018 |
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LANÇAMENTO
Podgorski:
Plataforma da nova
geração Scania está
pronta para receber
a eletrificação e
a automatização,
tecnologias que
estão a caminho

dação do condutor foi beneficiada com o acréscimo
de duas polegadas no comprimento interior e principalmente pelo aumento de 10 centímetros na altura
da cabine. “Mesmo os modelos de tetos superiores
serão um pouco mais espaçosos que antes, com diferença na altura de até 16 centímetros”, destaca
Mendonça. Na nova cabine S, o piso passa a ser
completamente plano, com acesso facilitado pelos
quatro degraus, ao contrário dos três degraus das
versões anteriores. Além disso, a nova configuração
interna melhorou a visibilidade do condutor, trazendo
o banco do motorista 65 mm mais próximo ao parabrisa frontal e 20 mm mais perto da porta.

Condução faCilitada
A engenharia aplicada à Nova geração de caminhões Scania fez algumas mudanças importantes no chassi, que passou a ser fabricado com
aço mais reforçado. O centro de gravidade onde
está o motor foi rebaixado, o que melhora a estabilidade aos fazer curvas e na frenagem, sem
afetar o conforto do condutor. Para tornar eficaz
o novo sistema de frenagem, a solução foi trazer
o eixo dianteiro 50 mm para a frente. Para se
ter um exemplo do resultado desta solução, um
cavalo mecânico 4X2 com cerca de 40 toneladas
de carga pode parar totalmente numa velocidade
de 80 km/hora em uma distância 5% mais
curta. “É um índice importante para a segurança nas estradas”, avalia Celso Mendonça. Na nova geração de caminhões, as
opções de entreeixos aumentaram de 5
para 26 possibilidades.
o portfólio mantém as
Ainda no quesito segurança, as cabiversões P,G e R, porém
nes
da nova linha Scania oferecem, como
totalmente reformuladas,
agora com quatro opções
opcional, novos airbags anticapotamento
de altura, e introduz
em formato de ‘cortina’ ao redor do condois novos modelos: a
dutor, integrados no teto da cabine. Esta
Cabine S, com piso plano
técnica, segundo a montadora, nunca havia
e três alturas de teto,
e a versão Xt, para
sido usada anteriormente em caminhões.
operações severas
Todo esse conjunto de novos componentes
oferecido pela Nova Geração de caminhões
Scania proporciona até 12% de economia
de combustível, garante a fabricante.
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NOVAS REVENDAS
DAF
O Grupo Caiobá abriu em Campo Grande (MS) uma nova Casa DAF, às
margens da BR 163. A loja ocupa 6 mil metros quadrados de uma área total
de 22 mil metros quadrados, com 11 boxes de serviços para atendimento da
marca e multimarcas.

VAI E VEM
• A Librelato
anunciou Simone
Lucas Martins
para a diretoria
administrativa
e financeira.
A executiva
possui uma
sólida carreira na área financeira
e de administração, com histórico
de atuação em importantes
empresas nacionais.
• O operador logístico Log Frio
recebeu a certificação ISO 9001,
que avalia a padronização do
Sistema de Gestão da Qualidade
(SGQ). Em nota, a empresa
afirmou que o selo “reforça o
compromisso do operador logístico
de oferecer qualidade em suas
operações”.

IVECO
Dando continuidade ao plano de expandir a capilaridade da rede e a oferta
de serviços de pós-venda a Iveco agregou mais duas novas revendas. O Grupo
Carboni inaugurou a oitava loja em Joinville (SC) e, em Ponta Grossa (PR), a
montadora conta agora com a revenda Cia Verde.

• A Coopercarga foi reconhecida
entre as cinco empresas mais
inovadoras do setor de serviços
de transportes e logística. A
consagração foi noticiada no anuário
Valor Inovação Brasil, publicado pelo
Valor Econômico.
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TrAnSvip inveSTe
A Transivp Brasil,
especializada no transporte de
valores e segurança patrimonial,
investiu R$ 6 milhões na compra de
novas carretas e aplicação de novas
tecnologias de segurança e planeja,
ainda este ano, oferecer serviços
de transporte com bitrens, para
ampliar a capacidade de carga.

CenTro LogíSTiCo
A Monsanto do
Brasil, empresa do setor
agrícola, lançou o seu
primeiro centro logístico
a utilizar tecnologia de
ponta para monitorar
indicadores e informações
operacionais. Localizada
em São Paulo, a nova
plataforma, chamada de Logistics Smart Center, permite
visualizar em tempo real as operações da transportadora ate o
cliente e todas as etapas deste processo.

AniverSÁrioS
JSL
Uma das maiores empresas de operações
logísticas do Brasil, a JSL completou 62 anos de
história em julho – no dia de São Cristóvão (25), o
padroeiro dos motoristas. Fundada pelo imigrante
português Julio Simões em 1956, o hoje Grupo
JSL começou com um pequeno caminhão Ford F8 e
hoje dispõe de 110 mil equipamentos.

vAn CenTer ChegA A Bh
Belo Horizonte passa a ter uma loja exclusiva para vendas
e serviços pós-vendas das linhas Sprinter e Vito, os comerciais
leves da Mercedes-Benz.
Há mais de 50 anos
parceira da marca, a
Minasmáquinas inaugurou
na capital mineira sua Van
Center. Esta é a terceira
loja exclusiva do Van
Center no Brasil

LiBrepArTS
A Librelato
inaugurou sua primeira
loja padronizada de
peças e componentes, a
Libreparts, localizada em
espaço anexo à fábrica de
Içara (SC), que venderá
toda a linha de produtos de
reposição da marca.
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TA
A Transportadora Americana – TA comemorou
em julho 77 anos de operação no mercado
brasileiro. Desde 1941, quando começou a
fazer entregas de São Paulo até Americana,
a transportadora manteve sua veia inovadora.
Atualmente são 40 filiais no país. Hoje a TA agrega,
na marca, as operações da Transportadora
Americana, TA Logística e TA Express.

QUALIDADE

Frota
A mais jovem do Brasil

INFRAESTRUTURA SEGURANÇA

Gerenciamento de Riscos
Segurança para as encomendas

Tracking
Maior tecnologia embarcada

Modernas Filiais
Em todo o Brasil

Tecnologia
Filiais conectadas online

LÍDER NO
MERCADO DE
ENCOMENDAS
EM TODO O
PAÍS!
www.braspress.com
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SCANIA G440

COM ELE ATÉ O
VALOR DE REVENDA
É DE PESO.
A Scania acaba de ganhar o prêmio de Maior Valor de Revenda
na categoria “Caminhão Pesado” pela revista Frota & Cia, com
o modelo G440 6X4. São soluções cada vez mais conectadas
e rentáveis que nos permitem satisfazer um número crescente
de clientes, além de conquistar novos e importantes prêmios.
Obrigado a todos que acreditam em nosso trabalho.

facebook.com/ScaniaBrasil
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