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COBERTURA AMPLIFICADA
Projeto multimídia de FROTA&Cia revela as novidades
da Fenatran 2019 para milhares de leitores e internautas,
em seis diferentes plataformas e ainda nas redes sociais
Revista impressa
z Revista digital
z

Canal de vídeo
z Podcast
z

Portal de notícias
z Newsletter
z

EDITORIAL

Transporte & Logistica

Focus On Fenatran

Q

uase às vésperas de completar 27 anos de
circulação ininterrupta, Frota&Cia inova
outra vez ao apresentar a mais ampla cobertura jornalística do Salão Internacional
do Transporte Rodoviário de Cargas, cuja 22ª edição acontece de 14 à 18 de Outubro no São Paulo
Expo, localizado na zona sul da capital paulista.
Pela primeira vez na história da Imprensa especializada em Transportes & Logística, uma mesma
pauta editorial se desdobra em seis diferentes plataformas, para levar informação de
conteúdo, relativa à Fenatran 2019, para
milhares de leitores e internautas.
O Projeto batizado de Focus On
Fenatran, compreende a cobertura
da feira em formato multimídia com
a assinatura de Frota&Cia, englobando uma revista impressa, uma
revista digital, cinco programas
José Augusto Ferraz
de vídeo e dez podcast, além de
Diretor de Redação
notícias diárias no portal da publicação e a divulgação através de newsletters.
Para viabilizar esse megaprojeto, a equipe responsável pela Multiplataforma
Frota&Cia teve de atuar em inúmeras frentes. Primeiro, no planejamento da cobertura para atender as seis diferentes mídias. Depois, na montagem da infraestrutura necessária para a tarefa e, por fim, na busca de patrocinadores que
garantissem a cobertura dos custos inerentes ao projeto.
Dessa forma, a iniciativa pioneira de Frota&Cia despertou o interesse de três
grandes players da indústria automotiva – a Mercedes-Benz, a Scania e a Volkswagen Caminhões e Ônibus - que não hesitaram em dar o seu apoio como patrocinadoras do Focus On Fenatran.
A primeira faceta do projeto poderá ser conferida agora, na forma da versão
impressa de Frota&Cia e no formato digital da publicação, disponível em nosso site. E
mais tarde, durante toda a realização da Fenatran 2019, através da internet e das
várias redes sociais. Uma boa feira para todos. E bom proveito desse trabalho.
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MERCEDES-BENZ
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mostrar aos clientes, voltados para as pontas
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VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS
Novas versões do Delivery, do Constellation e
dos pesados MAN prometem atrair a atenção
GRVPLOKDUHVGHYLVLWDQWHVGR6DOmR$OpPGH
RXWUDVVXUSUHVDVTXHDPRQWDGRUDUHVHUYRXSDUD
DSUHVHQWDUFRPH[FOXVLYLGDGHHPVHXHVWDQGH
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SCANIA
$PRQWDGRUDTXHUFRPSDUWLOKDUFRPRVFOLHQWHV
RVGDGRVGHGHVHPSHQKRHHFRQRPLDGDVXDEHP
VXFHGLGD1RYD*HUDomRGHFDPLQK}HV(DLQGD
DSUHVHQWDUQRYLGDGHVFRPRRFDPLQKmRDJiVHR
SDFRWHGHPDQXWHQomRSUHPLXP
VOLVO
Na tentativa de atrair o público, a Volvo mostra o
FDPLQKmRPDLVUiSLGRGRPXQGR$OpPGHRXWUDV
QRYLGDGHVFRPRDWHFQRORJLDGH$FHOHUDomR
,QWHOLJHQWHHDVpULHHVSHFLDO)+HPDOXVmRDRV
DQRVGDHPSUHVDQR%UDVLO
PEUGEOT
A montadora francesa mostra, em primeira mão,
DQRYD3HXJHRW%R[HU0LQLEXVGHOXJDUHVTXH
FKHJDSDUDGLVSXWDURPHUFDGRGHXWLOLWiULRVGH
SDVVDJHLURVHDPSOLDURSRUWIyOLRGDPDUFD
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SONHANDO COM O AMANHÃ
Seminário Nacional da NTU
alerta que o transporte público
brasileiro
estacionou no tempo. Uma
situação que só será revertid
a
com um robusto programa
de ação nacional, baseado
em reformas
estruturais e investimentos
na mobilidade urbana

45 ÔNIBUS

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
Depois de debandarem da edição 2017 da
Fenatran, os fabricantes de carrocerias
desembarcam em peso na feira desse ano, com
DÀUPHGLVSRVLomRGHUHFXSHUDUVHXVQHJyFLRVH
mostrar novidades para o setor de transportes
TECNOLOGIA DE RASTREAMENTO
)DEULFDQWHVGHWHFQRORJLDVGHUDVWUHDPHQWR
HPRQLWRUDPHQWRSDUDWUDQVSRUWHGHFDUJDV
YLYHQFLDPVHXDXJHPHUFDGROyJLFRHOHYDPDRV
SDYLOK}HVGD)HQDWUDQQRYRVSURGXWRVH
VROXo}HVPDLVHÀFLHQWHVSDUDDJHVWmRGHIURWDV
CUMMINS
Fabricante de motores diesel aproveitará o Salão
SDUDFRPHPRUDURDQLYHUViULRGHIXQGDomR
GR*UXSR(GHTXHEUDPRVWUDUVHXPDLVQRYR
lançamento: novo motor X13 para linha pesada,
HPDSOLFDo}HVURGRYLiULDVGHORQJDGLVWkQFLD
MOVIMAT
DHGLomRGDPDLVLPSRUWDQWHIHLUDGHLQWUDORJtVWLFD
GRSDtVTXHDFRQWHFHHPFRQMXQWRFRPD)HQDWUDQ
WUD]QRYLGDGHVHPSURGXWRVHVHUYLoRVUHODFLRQDGRV
jPRYLPHQWDomRLQWHUQDGHPDWHULDLVTXHJXDUGDP
UHODomRFRPRWUDQVSRUWHURGRYLiULRGHFDUJDV
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PANORAMA

App Eu Rodo Seguro.
Gerencia os riscos de suas
viagens para você nunca se afastar
do que é mais importante.

Baixe agora na Google Play ou App Store.

• Alerta sonoro nos trechos de maior perigo.
• Abrange todas as rodovias federais.
• Funciona com o GPS mesmo em áreas sem sinal.
• Pode ser usado com o seu app de navegação favorito.
• Totalmente gratuito.

Onde tem Volvo, tem segurança.

TRANSPORTE ON LINE

CAMINHÃO SEM CABINE
Batizado de Scania AXL, o primeiro
caminhão autônomo sem cabine
fabricado pela marca foi apresentado
oficialmente na Europa. Concebido
para operar em minas e canteiros de
obras, o veículo pode ser monitorado
remotamente. Graças a um conjunto
de softwares que orientam o AXL
com base em um sistema logístico
pré-definido e o apoio de centenas de
sensores, câmaras, radares e lidares
instalados no veículo.

ALERTA DE ACIDENTE
A Volvo, através do Programa Volvo de
Segurança no Trânsito lançou o aplicativo
Eu Rodo Seguro, para funcionar como
ferramenta de gestão de risco. O App
emite alertas sonoros, sempre que o
motorista estiver próximo de trechos com
maior risco de acidentes nas rodovias
federais brasileiras.

UBER FREIGHT
A Uber anunciou que pretende investir US$ 200 milhões por ano no
Uber Freight, um aplicativo criado em 2017 para uso no transporte
de cargas, que conecta caminhoneiros a ofertantes de fretes. O
investimento será aplicado na expansão da operação e na contratação
de 2 mil funcionários nos próximos três anos. O serviço já está
disponível em 48 estados americanos e, recentemente, iniciou suas
operações na Europa. No Brasil não tem data para chegar.

CARTÃO CAMINHONEIRO
O Cartão Caminhoneiro, lançada no final de maio desse ano, atingiu a
marca de mil usuários cadastrados. A iniciativa ajuda a garantir o preço
do diesel, diante das oscilações do mercado.
Nas contas da BR Distribuidora, cerca de 300 postos da rede responsáveis por 50% do volume de diesel comercializado -, já aceitam
esse meio de pagamento, que deve se estender para outras bandeiras,
diante do sucesso do programa.
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TRANSPORTE COMPLEXO
A DHL e a Vestas renovaram a parceria para o transporte de pás eólicas no Ceará. Apesar de cobrir um curto
percurso – cerca 17 km ligando a fábrica da Aeris próxima de Fortaleza até o Porto de Pecém – o transporte é de alta
complexidade. Além de pesarem muitas toneladas, as pás eólicas podem alcançar até 74 metros de comprimento e seu
custo é muito elevado. Em 2018, a DHL realizou o transporte de cerca de 600 pás no Estado.

TRANSPORTE ON LINE

FRENTE CONTRA A TABELA
Decorrido mais de um ano do tabelamento de fretes, a
medida continua gerando polêmica no noticiário, envolvendo
os mais diversos setores e instituições do país. Confira:

NOVAS TECNOLOGIAS

>>>Segundo a Abiove, que reúne os fabricantes de
óleos vegetais, a tabela de frete é um obstáculo para
a retomada econômica do país. “O tabelamento do
frete é um impeditivo, porque criou um cenário de
insegurança jurídica. Além disso, elevou os custos
operacionais e vem comprometendo a geração de
emprego e renda em nosso país”, comentou André
Nassar, presidente da entidade.
>>> A CNI Confederação Nacional da Indústria), por sua
vez, apurou que a tabela do frete fez o preço do transporte
subir em 11%. A elevação impactou os preços dos produtos
na ponta, com um reajuste médio de 5%, de acordo uma
pesquisa realizada junto a 685 empresas associadas.
>>> Do lado das empresas de transportes, a tabela do
frete está dificultando o setor, reclama o presidente da
Associação Brasileira de Operadores Logísticos (Abol),
César Meireles. ‘Não se deve controlar preço de nada.
O mercado é soberano e o que vale é a lei da procura
e da oferta. Por isso, precisa haver um respeito à
soberania do mercado”, protesta o presidente.
>>> Até mesmo a Frente Parlamentar Mista do
Caminhoneiro Autônomo e Celetista, criada com
o objetivo de discutir políticas públicas para o
desenvolvimento do transporte rodoviário de cargas,
vê com ressalvas o protecionismo dos preços. “A
tabela de fretes fere o liberalismo econômico “, afirma
o presidente da Frente, deputado Nereu Crispim (PSLRS). ‘Por isso, somos a favor de uma planilha de custo
mínimo de alguns itens que compõem o frete, calculado
com base no quilometro rodado”, completa.
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O Governo e a indústria automotiva anunciaram a
criação de um fundo para o desenvolvimento de novas
tecnologias. O dinheiro viria da redução de impostos
de autopeças importadas, em troca da aplicação do
mesmo valor em uma conta para aquela finalidade.
A estimativa é arrecadar R$ 200 milhões por ano,
segundo o Governo.

EFEITO CONTRÁRIO
Dados da Polícia Rodoviária Federal revelam que
o número de multas e de mortes nas rodovias
federais acusou uma redução no mês de agosto,
passado um mês desde a suspensão o uso
de radares móveis, decidida pelo presidente
da República, Jair Bolsonaro (PSL). Foram
registradas 283 vítimas fatais no período, o
menor número mensal desde janeiro de 2018. E
64% a menos no número de multas, em relação
a outros meses do ano.

TRANSPORTE ON LINE

GOVERNO DE SP
ESTUDA REDUZIR
PEDÁGIOS PARA
CAMINHÕES A NOITE
O Governo de São
Paulo estuda a possibilidade
de reduzir o pedágio para
caminhões que circulam a
noite nas rodovias paulistas.
Segundo a proposta, a tarifa
seria reduzida no período
entre as 22h e 6h, porém em
apenas determinados trechos
rodoviários, dentro da nova
matriz logística do estado.
Se aprovada, a medida será
implantada no inicio de 2020.

SÓ UM INTERESSADO

SELO VERDE
O Brasil está tentando viabilizar uma certificação de sustentabilidade,
ou “selo verde”, para atrair investimentos externos em projetos de
infraestrutura, que colaborem para a redução dos efeitos das mudanças
ambientais e climáticas. O foco inicial será a certificação dos projetos de
ferrovias, seguida dos portos, aeroportos e rodovias.

14 Frota&Cia | OUTUBRO DE 2019

Depois de constatar que
apenas um único caminhoneiro
havia se interessado pela
compra de caminhões através do
BNDES até o dia 30 de agosto,
aproveitando uma linha de crédito
de R$ 500 milhões, o Governo
decidiu buscar um novo caminho.
O plano, agora, é oferecer um
financiamento com juros ainda
mais baixos, prazos maiores e
menos burocracia, limitado a R$
100 mil por participante. Em
nota, o banco de desenvolvimento
informou que estão sendo feitos
ajustes para atender a categoria,
sem estabelecer prazos para a
nova oferta de crédito. Mas, é
certo que o Executivo irá editar
uma medida provisória para
atender a categoria.

VOLTA ÀS COMPRAS
Depois de quase quatro anos de retração, as
vendas de veículos comerciais em grandes lotes
mostram uma recuperação. Como provam os exemplos
abaixo, para alegria de fabricantes e compradores.
>>> O Grupo Martelli, de Jaciara (MT), anunciou
a compra de 171 caminhões Volvo modelo FH 540
6×4, para uso no transporte de soja, milho e
fertilizantes para grandes empresas como Bunge,
ADM, Cofco e Cargill;
>>> O Grupo Sada, com sede em Contagem (MG)
somou mais 50 caminhões Iveco Hi-Road a sua frota,
que já contava com mais de 1.200 veículos da marca;
>>> Depois de adquirir 35 Iveco Hi-Way, a Paradiso
Giovanella, que opera no transporte de aço e leite,
comprou mais 129 caminhões, dessa vez o Volvo FH
540cv 6×4;
>>> A RTE Rodonaves investiu mais de R4 11 milhões
na renovação e ampliação da frota, com aquisição de
40 caminhões Iveco, sendo 20 Hi-Road e 20 Tector.

GUIA
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TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
Desde o dia 1º de setembro,
os comprovantes de entrega
de mercadorias já podem ser
totalmente eletrônicos, em
substituição ao canhoto físico
da nota fiscal. A autorização foi
dada pelo Confaz (Ajuste SINIEF
12/1) e publicada no Diário Oficial
da União dia 5 de julho último.
“O comprovante de entrega era
o que faltava para completar
a transformação digital dos
documentos necessários ao
transporte rodoviário de cargas’,
comemora Tayguara Helou,
presidente do Setcesp, entidade
que há anos lutava pela medida.

CD INCENTIVADO
A DAF fechou um acordo com o governo do Paraná, para ampliar a área construída da fábrica localizada na cidade
de Ponta Grossa. A montadora tenciona erguer um centro de distribuição de peças de 15 mil metros quadrados,
vizinho à planta atual, aproveitando os incentivos do Governo.

CÁLCULO GRÁTIS
DE FRETE
A Truckpad e a Maplink
lançaram uma nova ferramenta
que ajuda no cálculo de
frete. Batizada de Recalcula
Frete, a novidade poderá ser
acessada através da internet
e utilizada de forma gratuita.
A tecnologia calcula os custos
de uma viagem, com base
no pedágio, quilometragem,
consumo do combustível,
tonelagem transportada,
tempo de viagem, preço do
diesel e a configuração de
eixos do veículo, entre outras
informações.
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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

LOGÍSTICA INNOVATION DAY
A empresa de educação StartSe promoveu no último dia
27 de setembro, na sede do Setcesp, em São Paulo (SP), o
evento “Logística Innovation Day”. Foram apresentados diversos
temas ligados à inovação no mundo dos transportes, incluindo
a inteligência artificial no mercado de logística e a eficácia do
blockchain na geração de valor para clientes. Além das entregas
personalizadas, a utilização dos comandos de voz na gestão de
estoque e os novos sistemas de rastreamento de carga. Para
o presidente do Setcesp, Tayguara Helou, o evento foi muito
interessante, ao reunir transportadores, operadores logísticos
e embarcadores com as startups e empresas de tecnologias e
inovação. “Essa é a prova de que estamos realmente engajados
em mudar e inovar o nosso setor”, afirmou.

INFORMAÇÕES COMPARTILHADAS
O Setcesp foi palco do primeiro encontro para o
desenvolvimento de “blockchain” (compartilhamento de
informações, em tradução livre) voltado para o TRC. A reunião,
promovida em parceria com a Intelipost, startup que atua no
setor, teve o objetivo de reunir idéias para a elaboração de um
projeto com essa finalidade.
Segundo Luís Felipe Machado, vice-coordenador da Comjovem SP,
organizadora do evento, a blockchain é uma cadeia de blocos virtuais
de dados, que funciona como um grande livro de registros, onde
todas informações ficam armazenadas. “A ferramenta é considerada
altamente segura,
pois cada novo bloco
precisa referenciar
o bloco anterior,
visando a garantia
de sua legitimidade e
segurança”, explicou.
Como primeira
proposta, Luis Felipe
defendeu a criação
de uma base de
dados envolvendo a
classificação de motoristas que atuam nas empresas. O banco virtual
reuniria informações comportamentais de cada profissional como,
por exemplo, pontualidade, cordialidade, cumprimento da jornada,
comunicação, apresentação pessoal, entre outras. Com a definição
do escopo, o projeto segue agora para uma segunda etapa, que é a
formatação sistêmica do funcionamento da blockchain. Quando isso
estiver concluído, as transportadoras poderão compartilhar
as informações entre elas.
AGOSTO DEDE2019
2019
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REAÇÃO E PROATIVIDADE
A ‘Inteligência Emocional’ foi tema de outra
palestra promovida pelo Comjovem SP, realizada
no dia 9 de agosto. O apresentador foi o
empresário Bruno Cesar de Melo, que destacou
o que é ser “proativo e reativo” e como isso faz
diferenças nas empresas. “Quando você projeta
de forma incessante algo negativo, que não vai
dar certo, que os negócios não vão prosperar,
isso te faz reativo. Porém, enquanto isso,
diversas empresas progridem sendo guiadas por
alguém reativo que encara as coisas de forma
positiva’’, explicou. Segundo Bruno, “na crise,
o dinheiro não some, ele muda para às mãos de
alguém com sonhos e propósitos’’.

CONJUNTURA

Fenatran 2019: a redenção
POR SONIA CRESPO E JOSÉ AUGUSTO FERRAZ

Com mais
expositores,
menos
lançamentos
de impacto,
foco na oferta
de soluções e
nova arena de
debates sobre
mobilidade, a
Fenatran 2019
quer se redimir
do passado
de recessão e
inaugurar um
novo capítulo,
mais otimista,
na história
do mercado
de veículos
pesados

O

otimismo em relação ao futuro do mercado de veículos pesados e seus componentes aparece nas palavras de todos
que falaram sobre a Fenatran 2019 para
esta matéria e talvez seja esta a melhor forma
de abrir um novo capítulo na história da indústria de caminhões, implementos, tecnologias e
demais componentes que abastecem o setor
de transportes rodoviários de carga do país. A
própria história da Fenatran também mudou de
curso nos últimos anos e hoje a profusão de negócios se sobrepõe ao caráter institucional da
feira, ao mesmo tempo em que escasseiam cada
vez mais os lançamentos de produtos, principalmente de caminhões, as eternas estrelas do
evento – tônica do salão nos tempos em que o
crescimento industrial ajudava.
Mesmo com a economia brasileira andando de
lado, todas as montadoras de caminhões – com
exceção da Ford Caminhões, que recentemente
deixou o país – estarão presentes na 22ª. edição
da Fenatran, vislumbrando grandes expectativas,
já que as vendas desses veículos começaram o
ano muito bem e continuam crescendo no segundo semestre. No encalço desses resultados, os

De acordo com a Reed
Alcântara, organizadora
do evento, a projeção
de público para esta
Fenatran é de 60
mil pessoas, 10 mil
visitantes a mais que na
feira de 2017

20 Frota&Cia | OUTUBRO DE 2019

fabricantes de implementos rodoviários e demais
componentes percebem que o momento se tornou comercialmente decisivo e sua presença na
feira é determinante para ampliar negócios. Nenhum expositor precisou ser convencido para estar na feira este ano, garante Luis Bellini, diretor
de eventos da Reed Exhibitions Alcântara Machado, organizadora da Fenatran, que classifica a exposição como a terceira feira mais importante em
volume de receita, ficando atrás apenas do Salão
do Automóvel e da Automec.
Ocupando sete pavilhões que somam 95 mil
m2 no centro de convenções São Paulo Expo, localizado às margens da Rodovia dos Imigrantes, na
capital paulista, este ano estarão presentes 450
expositores, ante os 350 participantes na edição
anterior. Essa dimensão fez com que a Reed Alcântara ampliasse a projeção de público visitante para
60 mil pessoas, ou 10 mil visitantes a mais que na
feira de 2017. Mas o dado mais importante apurado pela organizadora é até onde poderá chegar o
volume de negócios durante os cinco dias do evento: R$ 5 bilhões de reais, quantia 25% superior
aos R$ 4 bilhões realizados em 2017.
Bellini diz que o expositor da Fenatran tem três

NTC & Logística e presidente da transportadora
interesses definidos: aumentar seu relacionamento
Braspress. “Além de estar em local mais concom a imprensa, reforçar sua relação com clienveniente, este ano o evento terá 15% a mais
tes e fazer negócios, muitos negócios. Para
de área locada”, complementa. Mas Helou
atendê-lo em suas necessidades, a Reed inaponta um detalhe importante: a Fenatran
vestiu em novas ações de marketing e tecnão é só uma feira de caminhões. “Sabenologias de comunicação, que integrarão os
visitantes aos estandes de seu interesse
mos que os caminhões são as estrelas da
– e vice-versa. Ressuscitou, por exemplo,
feira, mas teremos muitos outros exposia área Fenatran Experience, originalmente
tores também importantes, que mostrarão
criada na feira de 2013, onde acontecerá um
novos produtos e componentes além de novas
grande test-drive diversificado com modelos das
tecnologias aplicadas à logística e às operações
marcas como Citröen, Peugeot, Volkswagen
de transportes”, diz, garantindo que os
Caminhões, Mercedes-Benz, Scania e Pneus
transportadores rodoviários de carga estão
Volume de negócios
Continental, e que na nova versão possivelansiosos para conhecer todas essas novidurante os cinco dias da dades. Helou já definiu suas prioridades: as
mente será uma das grandes atrações para
feira poderá chegar a
novas tecnologias das transportadoras viro público presente, acredita Bellini.
R$ 5 bilhões
Repetindo o sucesso na Feira do Autotuais, as novidades em roteirizadores e os
novos simuladores de direção.
Luís Bellini, da Reed Alcântara
móvel de 2018, a Arena New Mobility tamAdverte, no entanto, que a Braspress,
bém será outra atração importante desem particular, não faz compras na feira. “Nem produtos e
ta Fenatran, diz o executivo, que classifica o projeto como a
nem caminhões, mesmo porque só este ano a Braspress já
principal plataforma do setor de mobilidade, onde expositores
comprou mais de 150 caminhões. Sei que muitos fabricantes
mostrarão para o grande público a influência das tecnologias
fazem pacotes promocionais atrativos, mas o ambiente de
para o transporte de cargas.
negócios no evento costuma ser favorável para quem vende,
não para quem compra. Prefiro negociar com os fabricantes
SUCESSO
aqui na Braspress”, revela. “Mas no geral, os transportaA Fenatran 2019 abre suas portas com expectativas codores rodoviários costumam se empolgar com as ofertas”,
merciais bem mais otimistas que as da edição de 2017, por
admite. Embora reconheça o viés comercial e pragmático da
diversas razões, garante Luís Carlos Moraes, presidente da
exposição nestes tempos, Helou defende o lado institucional
Anfavea. “A mais impactante delas é o resultado comercial do
da Fenatran, focado em mostrar novas marcas e recursos
parque industrial de caminhões este ano que, até meados de
para aprimorar o transporte de cargas. “Precisamos conhesetembro, já superava o total de 70 mil unidades comercialicer as novas tendências para avançar com nosso negócio”.
zadas em 2018. Este ano as montadoras se sentem estimuladas a participarem da feira porque o mercado brasileiro está
se recuperando e, nos próximos anos, deverá crescer ainda
RETORNO
mais rápido”, projeta.
A Fenatran 2019 deixará para trás aquela imagem
Com praticamente todas os principais fabriofuscada do segmento de implementos rodoviários
de carga na edição de 2017, quando contou
cantes de caminhões e utilitários presentes, a
apenas com 21 expositores. “O mercado braFenatran deste ano reserva várias novidades
em produtos, serviços e novas tecnologias,
sileiro vem engrenando aos poucos e agora
que estão sendo preparadas com muito
estamos bastante otimistas. Nesta edição
empenho pelos expositores, conta Moda feira contaremos com 46 participantes, mais que o dobro da versão passada”,
raes. “Além de lançamentos de produtos
anuncia animado José Carlos Vidoti, viceconvencionais, a feira mostrará um amplo
painel da indústria para o futuro, com as
-presidente da Anfir, que considera a feira
tendências em conectividade, veículos autôo evento top desse mercado. E o momento
comercial dos fabricantes de implementos tamnomos e eletrificação”, diz.
bém é próspero: “Entre janeiro e agosto
deste ano registramos aumento de 51,1%
CARANGUEJO
Evento também
nas vendas de semirreboques (versões pe“Mesmo com o mercado de transporte
mostrará
as
tendências
rodoviário de cargas andando de lado, porsadas) e de 29,8% na comercialização de
em conectividade,
carrocerias sobre chassis (leves), frente
que há um processo recessivo no varejo,
veículos autônomos e aos resultados de 2018”, relata. Vidoti
acredito que esta Fenatran poderá ser a
eletrificação
explica que as fortes
maior da história e em volume de negócios”,
opina Urubatan Helou, Vice-Presidente da
Luís Carlos Moraes, da Anfavea
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demandas do setor agrícola continuam alavancando as vendas
das versões graneleiras. Já para as versões leves o crescimento mostrou-se mais retraído porque não houve a recuperação nas operações dentro dos centros urbanos. “No início
do ano nossas perspectivas não eram tão otimistas como
agora”, comenta Vidoti.
“Surpresas e boas novidades em implementos não faltarão nesta Fenatran”, garante, sem dar detalhes. Embora
reitere a importância dos lançamentos na feira, revela que os
fabricantes de implementos darão espaço para planos mais
ousados durante o evento: querem estreitar ainda mais as
relações com clientes internacionais, de diversas partes do
mundo, reforçando a politica externa de relacionamento comercial que começou há mais de dois anos. Vidoti lembra que,
mesmo com a tímida participação da categoria na feira de
2017, os expositores presentes naquele ano conseguiram fechar as vendas de 2 mil unidades de semirreboques e de 150
versões de carrocerias sobre chassis. “Isso porque o ambiente permite melhores negociações”, acredita.
OPORTUNIDADES
Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas e marketing
de caminhões e ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, espera
desta Fenatran uma versão mais consciente e mais madura
que a feira de 2017, com clientes procurando por soluções
completas e não apenas querendo fazer negócios, garantir
volumes e renovar frotas. “Isso já vem acontecendo com uma
frequência regular. Então não vai ter nenhum desespero, o
evento será muito mais uma oportunidade de avaliar soluções,
pacotes, conectividade”, acredita.
De novidades em produtos, a montadora apresentará seu
novo caminhão Actros e as inovações introduzidas na linha de
utilitários Sprinter. Leoncini diz que a principal estratégia da
marca na feira será entregar veículos com conteúdo. “Conteúdo é Fleet Board, pacote de serviços, Up Time e vários
putras soluções. Como a decisão que a empresa tomou de
entregar todos os Actros com ABA 5. Na própria Europa, o
ABA 5 é um opcional. É uma decisão que envolve fornecedor,
câmara, radar e uma série de coisas. Mas, é posicionamento
da marca”, detalha .
SÉRIE COMEMORATIVA
Tamanha é a importância da Fenatran para a Volvo que,
antes mesmo de terminar uma feira, a montadora já inicia os
preparativos para a próxima edição, conta Daniel Mello, diretor de Comunicação e Marketing da marca. “O evento sempre
foi e continua sendo a maior vitrine de produtos, serviços,
tecnologia e relacionamento para a marca Volvo”, reforça. A
cada nova edição, o trabalho da Volvo envolve uma
equipe de profissionais da fábrica,
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que percorre o evento para fazer um “whitebooking” e, com
os dados coletados, programar adequadamente sua próxima
participação. Mello reconhece e aprova o caráter business do
evento, pois o momento é balizador do próximo ciclo comercial no segmento de transporte de cargas. Todo esse preparo
antecipado tem uma justificativa: “Percebemos que em anos
posteriores à Fenatran a marca Volvo se consolida como líder
no mercado”, diz. Esta também é uma das razões para que
a montadora reserve anualmente um orçamento importante
para sua participação no evento.

Painel internacional
Para muitos transportadores rodoviários de carga,
o evento bienal é o momento e a melhor oportunidade
para fazer negócios, acredita o presidente da NTC e
Logística, José Hélio Fernandes. “Pelo que estamos
acompanhando, o sucesso da Fenatran 2019 está garantido. A movimentação dos expositores tem sido
muito grande no sentido de mostrar o que de melhor
podem oferecer ao mercado. Serão vários lançamentos, muitos deles em nível mundial”, adianta. Para Fernandes, a feira criada pela NTC tornou-se um grande
painel que demonstra claramente que o Brasil vem se
transformando de importador em exportador de soluções avançadas. “Hoje nosso país já é referência reconhecida internacionalmente quando se fala em transporte rodoviário de cargas”, diz.
A dimensão do evento também atribui novo status à categoria de transportador, observa Fernandes.
“Deixamos de ser vistos como uma categoria econômica meramente coadjuvante, fica claro o nosso protagonismo na vida do País. Afinal, além de garantir
circulação superior 65% de tudo o que aqui se produz, fazemos isso com grande competência utilizando
os recursos mais avançados que o mercado oferece”,
destaca. o presidente da NTC diz ainda que há outros
fatores econômicos que imprimem maior relevância ao
evento: “A feira antecipa fidedigna e claramente, em
geral antes mesmo do que qualquer instituto de pesquisa possa captar, as perspectivas econômicas para
o Brasil real. O volume de investimento em produtos
e serviços firmados durante o evento sempre provam
isso claramente, a margem de erro é mínima”, observa, revelando o otimismo do setor para o próximo período: “Se tivesse que apostar no resultado de 2019,
cravaria na coluna do crescimento, mas a verdade só
saberemos após o balanço final”, diz.

A Fenatran antecipa
fidedigna e claramente as
perspectivas econômicas
para o Brasil real
José Hélio Martins, da
NTC & Logística

Nesta edição contaremos
com 46 fabricantes de
implementos rodoviários,
mais que o dobro da
Fenatran de 2017

Teremos um estande de
mais de 3 mil m2, com
40 salas individuais
que ocuparão 70% do
espaço total

José Carlos Vidoti, da ANFIR

Daniel Homem de Mello, da Volvo

Nesta edição da Fenatran, a montadora quer não apenas
repetir o sucesso do estande na feira de 2017, um dos mais
movimentados daquele salão, como reforçar essa estrutura
de atendimento e ampliar resultados. Terá um estande de
mais de 3 mil m2 que privilegia a área interna, onde 40 salas
individuais ocuparão 70% do espaço total e serão reservadas
para convites de relacionamento, enquanto 30% de área externa acomodarão o show room de produtos e serviços. Em
2017, lembra, 10 mil visitantes, ou 20% de todo o público
visitante, passaram pelo estande da Volvo. “Temos de considerar que a Fenatran é uma feira de portfólio que vende caminhões, mas também vende serviços, assim como consórcio
e seguros”, observa Mello. Além da nova Linha de caminhões
2020 e a gama de tecnologias lançados no primeiro trimestre
de 2019, a Volvo trará para a Fenatran uma tiragem
limitada de caminhões FH em edição comemorativa dos 40 anos da Volvo no Brasil.

mesmo, preços, vantagens e condições”, observa. “Esperamos que as demandas desta Fenatran sejam superiores aos
da edição passada”, torce, acreditando no sucesso absoluto
evento, graças ao avanço recente do mercado de caminhões.
“Não está havendo necessariamente nenhum boom comercial, mas a cada mês registramos um crescimento gradativo nas vendas e isto é muito encorajador”, diz, lembrando que
o avanço comercial da marca entre janeiro e agosto é de 45%,
índice um pouco superior em relação à média do mercado. A
linha Delivery se mantém como carro-chefe dos negócios, com
destaque para o caminhão semi-leve de 3,5 toneladas. Outro
ponto positivo da feira, lembra Alouche, são os efeitos colaterais da Fenatran para o ano subsequente, “que certamente se
estenderão por todo o primeiro sementre de 2020”.

CELEBRAÇÃO
Com o sucesso que vem alcançando nas
vendas da Nova Geração de Caminhões, lançada no primeiro semestre deste ano, a Scania
SUPERAÇÃO
traz para a Fenatran um espírito de celeTambém Ricardo Alouche, vice-presidente de vendas, marketing e pós-venda
bração. “A gente vem para a feira com um
da Volkswagen Caminhões e Ônibus, concerto otimismo e até surpresa, já que no
final de 2018 projetávamos um crescimento
centrará todo esforços e produtos da
de 10 a 20% para esse ano e o nosso segmarca na mira de novos negócios durante
o evento. “Nas três últimas edições da Femento, surpreendentemente, cresceu mais de
50%. E nós, por sorte e também por competênnatran essa característica comercial ficou mais
evidente, a exemplo do que hoje
cia, crescemos mais de 56%. Enacontece com a Agrishow”, comtão, este é o momento de celebrar,
Sabemos que os caminhões são
porque lançamos uma nova geração
para. Alouche considera a condias estrelas da feira, mas teremos
ção da feira muito vantajosa para
muitos outros expositores também de caminhões prometendo rentaos empresários: “Em um único
bilidade, economia de combustível
importantes, que mostrarão novos e tudo o mais e a gente vai contar
ambiente o transportador consecomponentes e tecnologias
na Fenatran com a
gue conversar com todas as montadoras de caminhões e avaliar, ali
Urubatan Helou, da Braspress
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Mais madura, a Fenatran
deste ano será muito mais
uma oportunidade de
avaliar soluções, pacotes
completos e conectividade

Nas três últimas edições
o viés comercial da feira
ficou mais evidente, a
exemplo do que hoje
acontece com a Agrishow

Estamos atentos e
preparados para qualquer
turbulência do mercado,
mas continuamos
otimistas até o final do ano

Roberto Leoncini, da Mercedes-Benz

Ricardo Alouche, da VW Caminhões

Roberto Barral, da Scania

presença de nossos clientes comprovando esses resultados”,
diz Roberto Barral, diretor geral da Scania Brasil.
Barral diz que a marca terá dois momentos específicos no
evento: o de celebrar por tudo o que aconteceu nesses sete
meses e o lançamento da série especial de caminhões pré-Fenatran de 1 mil unidades, que será entregue durante a feira (ver
matéria nesta edição). Quanto ao comportamento do mercado,
o executivo salienta que a montadora está atenta e preparada
para qualquer turbulência, mas otimista até o final do ano.
TENDÊNCIAS
“Se o ritmo do mercado de caminhões continuar assim
podemos encerrar 2019 com crescimento de 30% nos negócios”, projeta Ricardo Barion, diretor de Vendas e Marketing da
Iveco para a América do Sul, que já participou em nada menos
que 12 edições da Fenatran e conhece como poucos as transformações pelas quais passou a exposição. “Desde os tempos
da Transpo até mudar de nome para Fenatran, a feira sempre
teve como objetivo apresentar novas tendências de produtos,
com grande ênfase aos lançamentos. Era uma exposição 70%
institucional e 30% de negócios. Esse perfil vem mudando nos
últimos dez anos. A crise econômica pela qual passamos, a
partir de 2014, imprimiu ao evento uma personalidade mais
comercial e hoje esses percentuais se inverteram”, interpreta
Barion. Alguns detalhes importantes melhoraram ainda mais
a configuração da feira, como a participação de empresas de
toda a cadeia logística de transportes e a mudança de local do
evento – antes realizado no Pavilhão do Anhembi.
Barion vem preparando sua equipe comercial para dar aos
clientes da marca um atendimento diferenciado.
São estratégias para superar os
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Diversificação
de tecnologias
Nem mesmo a saída da Ford Caminhões do mercado brasileiro, para quem destinava algo em torno
de 30% de toda sua produção local de motores, foi
suficiente para desanimar a Cummins de participar
da Fenatran este ano. “Muito pelo contrário: agora
mais que nunca queremos estar presentes ao evento não só para reforçar o posicionamento da marca
no mercado brasileiro, mas também para mostrar que
estamos diversificando nossos negócios e, para isso,
dispomos de uma ampla gama de produtos. Além disso, este ano a marca completa 100 anos de atividades”, declara Luciana Giles, diretora de Comunicação
e Relações Governamentais da Cummins para América
Latina. Admite que hoje, no Brasil, a marca Cummins
está fortemente associada à produção de propulsores
a diesel, ainda que mundialmente disponha de robusta
expertise em novas tecnologias.
No estande de 400 m2, a Cummins também acomodará os distribuidores da marca, prontos para oferecer
pacotes exclusivos de serviços de pós-venda para os clientes, “empresários que vêm focados, buscando as alternativas mais vantajosas e compatíveis para seu negócio, e
prontos para argumentar”, reconhece Luciana Giles, que
acredita no sucesso imediato do evento: “A Fenatran tem
poder de fogo para melhorar negócios ainda em 2019”.

Há vinte anos o cliente
ficava sabendo das
novidades no estande e
hoje chega com todas as
informações do produto
na ponta da língua

Vamos mostrar aos
nossos clientes que
nossos caminhões têm
tudo o que eles precisam
para os seus negócios
de transporte

Sabemos que a Fenatran
é comercialmente forte
e queremos aproveitar
este momento com o
lançamento da Boxer
Minibus de 16 lugares

Ricardo Barion, da Iveco

Luís Gambim, da DAF

Oswaldo Ramos, da Peugeot

cidiram expor na Fenatran 2019 e uma das únicas montadoras
a apresentar um lançamento no evento: o Minibus Boxer com
16 lugares (ver matéria nesta edição). “Sabemos que hoje a feira se tornou comercialmente forte e queremos aproveitar este
momento. Teremos toda nossa gama de utilitários no estande:
as versões Partner, Expert e Boxer”, adianta. Ramos diz que a
fabricante ampliou sua carteira de fornecedores de implementos
e quer mostrar aos clientes novas soluções customizadas dos
veículos e suas aplicações.
O mercado das Large Vans ganha novas demandas com o
crescimento da modalidade de transporte urbano de passageiros on demand (serviço solicitado através de aplicativos como o
UBus) e a Peugeot quer disputar esse nicho com o lançamento
do Minibus Boxer, que já está sendo produzida e começará a ser comercializada a partir de outubro deste ano. “Em 2017 apresentamos as novas versões Partner e Expert Furgão e já em 2018
lançamos a Expert Minibus de 11 lugares e
a Boxer Furgão. Nossa ofensiva é disponibilizar para os clientes uma gama completa
de veículos utilitários”, diz Oswaldo Ramos,
de olho na perspectiva de visitação no estande da marca na Fenatran, que deverá ter
este ano um presença maciça de profissionais
autônomos. Para atender as necessidades desse
público, a Peugeot também trará para a
Agora mais que nunca
feira representantes de sua rede de dequeremos estar presentes
alers, hoje com 100 revendas pelo país,
dispostas a fornecer atrativos pacotes
ao evento para mostrar
que estamos diversificando de pós-vendas atrelados às eventuais
vendas de novos veículos. “São recursos
nossos negócios
que definem a compra”, acredita.
Luciana Giles, da Cummins

resultados da Fenatran 2017, “muito bons para a Iveco, mas
esperamos um retorno bem maior nesta edição, pois agora temos um portfolio completo de produtos”, diz, referindo-se ao
recente lançamento das versões Tector de 9 e 11 toneladas,
assim como o modelo pesado Hy-Road. Lembra que a abordagem comercial hoje está muito mais tecnológica, já que depois
da Internet o público visitante nunca mais foi o mesmo. “Há vinte
anos o cliente ficava sabendo das novidades no estande e hoje
chega com todas as informações do produto na ponta da língua.
Isso exige que a equipe esteja mais bem preparada para receber
esses convidados e oferecer vantagens adequadas”, reconhece.
Para a fabricantes de caminhões DAF, que levará à Fenatran
suas linhas XF e CF em diversas versões e configurações, a feira
será uma oportunidade de mostrar seu poder de fogo
nas áreas de pós-venda e peças. “Vamos mostrar
aos nossos clientes que a DAF representa tudo
o que eles precisam para os seus negócios de
transporte”, garante Luís Gambim, Diretor
Comercial da DAF Caminhões Brasil. O estande da marca dará destaque à divisão de peças
PACCAR Parts, com a linha multimarcas TRP,
que hoje estão disponíveis na rede de concessionárias DAF e nos postos de serviço autorizado da marca em todo o Brasil.
MOMENTO ÚNICO
A Peugeot vive um momento especial no país, diz Oswaldo Ramos, diretor
comercial da montadora, com vendas
crescentes da linha de veículos utilitários e a consolidação da marca nesse
segmento de mercado. É uma das poucas fabricantes desses veículos que de-
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Novo Actros:
primeiro
caminhão digital
do mercado
brasileiro

A marca da
estrela inova
com dois
lançamentos de
ponta: a nova
Sprinter para
o mercado de
utilitários e o
novo Actros,
voltado para
o segmento
de caminhões
extrapesados

Novidades extremas
POR JOSÉ AUGUSTO FERRAZ

E

m um ano de absoluta escassez de lançamentos, a Mercedes-Benz decidiu ir contra
a maré e apresentar no 22º
Salão do Transporte Rodoviário de Cargas duas novidades
endereçadas às pontas do mercado de veículos comerciais.
Em seu estande na Fenatran 2019, a montadora alemã vai
destacar a nova Sprinter para atender aos compradores de
utilitários. E também o novo Actros, voltado para o segmento
de caminhões extrapesados.
No esforço de atrair visitantes e potenciais compradores, a linha Sprinter ganhou um “banho de loja”, para aparecer ainda mais bonita na Fenatran. Em sua terceira geração,
o modelo produzido na Argentina passa a reproduzir o padrão europeu, apresentado a cerca de um ano. E oferecer
aos clientes do Brasil e América Latina inúmeras melhorias
tecnológicas presentes em automóveis e caminhões topo de
linha. O up grade ampliou os padrões de conforto, segurança,
interatividade e performance do utilitário. E abrange todos os
modelos da gama, nas versões furgão, van e chassi cabine.
Do lado externo, chama atenção a parte frontal redesenhada, que abriga uma nova grade e
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a estrela de três pontas, junto com os novos faróis em posição mais elevada. O conjunto inclui as luzes de circulação
diurna, já existentes e que ligam automaticamente assim
que o motor entra em funcionamento. A traseira, por sua
vez, ganhou novas lanternas.
MUDANÇAS INTERNAS
Internamente, a nova Sprinter incorporou outros recursos como a direção elétrica e o Keyless Start, que permite
o acionamento do motor sem o uso da chave. Acrescente-se a isso a introdução do sistema multimídia MBUX, como
ítem opcional, que oferece tela touch screen, espelhamento
de aplicativos, entrada USB e câmera de ré na tela. Destaque
também para o volante multifuncional, que incorpora todas as
funções do painel de instrumentos.
O motor OM 651 CDI que equipa a linha igualmente sofreu modificações, graças à nova parametrização eletrônica
que proporcionou mais potência e torque ao utilitário. A gama
Sprinter ganhou também novos modelos, que aparecem em
três versões: 314CDI Street, 516 CDI e 416 CDI, esta última com PBT ampliado que chega agora a 4.100 kg, ou 220 kg
a mais que a versão anterior 415.

Outra importante melhoria é o Assistente Ativo de Frenagem (ABA), que identifica objetos estáticos e móveis no
caminho do veículo. Ou então o Assistente de Fadiga, que
reconhece sinais de sonolência e o Assistente de Subida
em Rampa, que ajuda o motorista nas partidas em aclives.
Some-se a isso tudo o Assistente de Vento Lateral e o ESP
Adaptativo, que já estavam presentes na gama e colaboram
para a segurança do veículo.

Inteligência artificial
Os novos extrapesados da Mercedes-Benz também
usam e abusam dos recentes desenvolvimentos na área
de telemetria, inteligência artificial, algoritmos, tecnologia
digital e automatização, que ampliam a conectividade do
veículo à vasta gama de serviços oferecidos pela marca.
Um bom exemplo é o Mercedes-Benz Uptime, um serviço
que reúne ações preditivas que monitoram continuamente
o veículo. A novidade gerencia de forma eficiente os trabalhos de manutenção e reparos e reporta qualquer necessidade de forma automática, reduzindo as paradas não
programadas e os custos de manutenção.
Outra solução exclusiva da marca é o sistema Habbl (lê-se Hábil); uma plataforma digital que oferece informações e soluções relativas aos processos de logística e
transporte. A conectividade também dará suporte ao um
serviço batizado de Total Mobility, que chega junto com o
novo Actros, a partir de 2020. Trata-se de um consultor
externo, para auxiliar o transportador na gestão mais eficiente da manutenção de frotas.

NOVO ACTROS
Outra estrela que deve brilhar na festa é o novo Actros; o primeiro caminhão digital do mercado brasileiro, segundo a fabricante.Oferecido nas configurações 6x2, 6x4 e
uma inédita versão 4x2, o novo Actros impressiona à primeira vista. Sua cabina foi inteiramente redesenhada, com
mudanças na altura, no espaço interno e na aerodinâmica,
mais ajustadas ao padrão brasileiro.
No interior, destaque para as duas telas multimídia, instaladas no painel, que reúnem todas as funções de comando
do veículo e substituem os instrumentos convencionais. Através de botões acoplados no volante multifuncional ou na tela
sensível ao toque (touch screen) o motorista pode acessar o
computador de bordo, atender ao celular, controlar o som, o ar
condicionado e as luzes da cabina de forma segura e ergonômica. O carregamento do aparelho celular, por sua vez, pode ser
quadro), estabelecem novos padrões de eficiência e performance
feito por indução, se o equipamento oferecer essa comodidade.
para o segmento de caminhões extrapesados no Brasil.
O trem-de força também ganhou melhorias, a começar
“Estamos trazendo para os nossos clientes e ao merdo motor que passa a ser oferecido com duas novas faixas
cado o caminhão mais inteligente, seguro, conectado e efide potência – 450cv e 480cv – além da versão com 510cv
ciente de todos os tempos”, corrobora Philipp Schiemer,
que já equipa a linha atual. Até a ignição foi aperfeiçoada e,
presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América
agora, por ser acionada através de um botão de partida no
Latina. “A chegada do Novo Actros é uma verdadeira revopainel, operado em conjunto com uma nova chave inteligente
lução em seu segmento, já que nenhum dos nossos concorque identifica o veículo e autoriza o seu acionamento. O conrentes tem tantos recursos tecnológicos reunidos num só
caminhão”, ressalta.
junto conta agora com a nova transmissão G291 Powershift
3, totalmente automatizada, e uma nova
suspensão traseira metálica Global TufTrac, mais leve e resistente.
No quesito segurança, o novo Actros
reúne o que existe de mais avançado no
setor e, o que é mais importante: como
itens de série em todos os modelos. O pacote de tecnologia de segurança ativa inclui
o exclusivo Assistente de Frenagem Ativo
(ABA 5), também presente na Sprinter, que
identifica e avisa o motorista da presença
de veículos, pedestres e objetos estáticos
à frente, chegando até a parada final do caminhão, em caso de colisão. Acrescente-se
a isso o Assistente de Ponto Cego, o Assistente de Fadiga e o Programa Eletrônico de
Estabilidaded (ESP). E, por fim, o Controle
Jefferson Ferrarez e a
nova Sprinter: padrão
de Proximidade e o Assistente de Faixa de
europeu e recursos de
Rodagem os quais, associados com a inteautomóveis topo de linha
ligência artificial incorporada ao veículo (ver
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VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS

Novidades em família
POR JOSÉ AUGUSTO FERRAZ

A Volkswagen
agrega
melhorias nas
linhas Delivery,
Constellation e
MAN. E mostra
um inédito
caminhão médio
na versão 4x4,
para atender
ao mercado
deixado pelo
Ford F-4000

S

egunda colocada no ranking do mercado brasileiro de veículos comerciais,
a Volkswagen Caminhões e Ônibus
(VWCO) não ficou atrás e preparou
novidades para mostrar na Fenatran 2019.
As melhorias contemplam todas as famílias
da marca, do Delivery ao Constellation, até
os extrapesados MAN.
No segmento de entrada do mercado de
caminhões, atendido pela linha Delivery, o principal destaque vai ser o lançamento do modelo 11.180 4×4, o primeiro caminhão leve da
montadora desenvolvido para aplicações fora
de estrada. O veículo chega com a intenção de
ocupar uma parte do mercado antes atendido
pelo Ford F-4000 4×4, que deixou de ser fabricado. Em especial os compradores de frotas
utilities, representados pelas empresas eletricitárias ou de telefonia, entre outras, que necessitam de veículos robustos para operações

Luciano Cafure
e o VW Delivery
11.180 4x4:
na medida para
frotas utilities
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in road e off road. O Delivery 4x4 virá equipado
com chassi, eixos e suspensão reforçados e
um amplo pacotes de opcionais como faróis de
milha, grade dianteira e guincho elétrico, entre
outros, explica Luciano Cafure, novo gerente
executivo de marketing da empresa.
Além deste, a VWCO irá mostrar os novos
Delivery equipados com a transmissão automatizada V-Tronic, já disponíveis para venda. A
melhoria contempla os modelos VW 9.170 e
VW 11.180, que podem gerar um incremento
de 10% no lucro operacional, nas contas do
fabricante. Tudo por conta do trabalho desenvolvido pela empresa, em conjunto com a Eaton, que resultou em uma melhor integração
do motor e a caixa automatizada EAO-6106,
de seis velocidades.
Cafure revelou ainda outra surpresa,
dessa vez relacionada ao Delivery Express, o
mais novo fenômeno de vendas da marca no

Líder ganha atrativos

MAN TGX: opção de suspensão
pneumática, além da mecânica

segmento de camionetas de cargas, de PBT inferior a
3,5t. “Vamos adotar uma nova designação para o modelo
e rebatizá-lo de DLX, como estratégia para ampliar ainda
mais a sua participação nesse mercado, que hoje já alcança quase 50%”, comenta.
LINHA CONSTELLATION
Junto com o Delivery, a família Constellation de caminhões
médios e pesados também irá mostrar novidades, como um
novo visual em seus dois pacotes de acabamento. Na linha
Prime, que inclui os veículos para aplicações mais rodoviárias,
a cabine ganhou novos revestimentos e acabamento nos bancos e na cama. Já a gama Constellation Robust, de veículos vocacionais, passa a contar com novos modelos como o
14.190, 17.190, 17.260, ideais para entregas urbanas. Eles
vêm equipados com motores de 186 e 256 cavalos de potência, pela ordem, que dispensam o uso do Arla 32. Sem contar
as novidades nos bancos, assoalhos e portas laterais, bem
como o novo para-choque curto em plástico.
Outro destaque é o lançamento do Constellation
26.260 8×4, a “betoneira mais leve do mercado”, segundo o fabricante. O modelo incorporou melhorias no trem
de força e periféricos, que resultaram em uma significativa
redução de peso em relação à versão anterior. O caminhão
atende a lei da balança dentro do limite de tolerância, ainda
que equipado com um balão de 8m3 de concreto,
Um outro cavalo-mecânico – o VW Constellation
25.360 – mais indicado para tracionar composições de
semirreboques de até 53t de
PBTC, com três eixos distanciaVW Constellation
dos,
passa a contar com uma
25.360 vem com
nova configuração
técnica

Líder no segmento no segmento de caminhões semipesados e o modelo mais vendido da família Constellation
– o VW 24.280 – ganha novos atrativos, voltados para o
aumento da segurança, da economia de combustível e do
conforto a bordo. O “Caminhão semipesado do ano” – outorgado pelo Prêmio Lótus 2019 - passa agora a contar com
a nova transmissão automatizada Eaton MHD de dez velocidades (no detalhe), além da versão manual. O componente
oferece uma série de funcionalidades, como o assistente de
partida em rampa Easystart, o sistema de troca inteligente
de marchas e o modo de
condução econômica, só
para citar alguns.

configuração técnica mais equipada. Além da cabine leito
com teto alto e transmissão automatizada de 16 marchas
ou com opção de câmbio manual, o VW 25.360 ganhou um
novo para-choque na cor do veículo, farol auxiliar, espelho
retrovisor e vidros e portas com acionamento elétrico,
mais rádio CD-Player com entrada USB.
Por fim, a linha de caminhões extrapesados MAN TGX
também ganhou aperfeiçoamentos, que serão mostrados em
primeira mão na Fenatran 2019. O cavalo mecânico na versão
28.440 6×2 passará a ser oferecido com suspensão pneumática, como opção à versão mecânica,
para atender com melhor eficiência o
VW Constellation
transporte de cargas sensíveis.
26.260 8×4: a
mais leve betoneira
do mercado
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SCANIA
Nova Geração Scania:
resultados reais de
performance confirmam
redução do consumo de
combustível

Motivos para comemorar
POR JOSÉ AUGUSTO FERRAZ

A Scania
aproveita a
feira para
compartilhar
com os clientes
o sucesso
da sua Nova
Geração. E ainda
apresentar
novidades como
o caminhão a
gás e o pacote
de manutenção
premium

P

erto de completar um ano do início da comercialização da Nova Geração de caminhões da marca, a Scania vai aproveitar
a realização da Fenatran 2019 para celebrar a boa aceitação do produto no mercado
brasileiro, que já contabilizava vendas acumuladas de 10 mil unidades até setembro (ver quadro). E apresentar seus primeiros resultados
reais de performance, auferidos pelos próprios
clientes, confirmando as promessas da fábrica
feitas por ocasião do lançamento. Além disso, a
montadora buscará reforçar seu relacionamento
com os clientes e mostrar novidades em produtos e serviços, como resume o diretor comercial
da Scania do Brasil, Silvio de Abreu.
“Esse ano, em função da situação econômica
do país, nós temos uma expectativa importante
na Fenatran, associada ao aspecto institucional e
de relacionamento, que é muito importante para
a marca. Estamos nos preparando para receber
nossos clientes da melhor forma possível. E vamos
apresentar depoimentos interessantes de transportadores que adquiram a Nova Geração Scania,
a grande maioria relatando ganhos substanciais
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na operação do caminhão, tanto no aspecto da
economia de combustível quanto da manutenção
e operação. De outro lado, vamos mostrar também a linha completa de modelos disponíveis da
nova Geração e ainda os novos motores a gás.
Sem contar os inúmeros serviços oferecidos pela
Scania, como os Serviços Conectados e o novo
Programa de Manutenção Premium, entre outras
novidades”, comenta o diretor.
CAMINHÃO A GÁS
No que toca aos veículos a gás, a empresa pretende destacar duas experiências bem-sucedidas
associadas ao uso do combustível, para aplicação
veicular. A primeira é o caminhão abastecido 100%
a biometano que estará exposto na feira, fruto da
parceria com a ZEG, empresa do Grupo Capitale
Energia dedicada à geração de energia renovável.
A iniciativa focada no sistema de transporte sustentável segue uma tendência mundial, tendo em
vista os mais de 4.500 veículos comerciais Scania
vendidos em 2018 em nível global, impulsionados
por combustíveis alternativos e híbridos.
O primeiro caminhão movido a biometano vai

Dupla comemoração

Caminhão
Scania movido
a biometano:
opção para
transição
energética
do diesel

operar a serviço da usina São Martinho, um
dos maiores grupos sucroalcooleiros do país.
O Scania G 410 XT 6x4 fará demonstrações
do uso do biogás, que poderão servir para outras empresas do setor. “A nossa expectativa é contribuir com empresas de logística ou que possuem frotas
próprias, para que viabilizem sua transição energética”, explica
Daniel Rosso, CEO da ZEG e sócio-fundador da Capitale Energia.
Segundo o executivo, a tecnologia ofertada pela empresa
– batizada de GasBio - permite a produção do combustível a
partir de resíduos domiciliares ou, então, de sobras provenientes do agronegócio como o bagaço de cana de açúcar, por
exemplo. Um fato que poderia viabilizar a instalação de usinas de gás na chamada “Rota do Agronegócio”, ampliando a
oferta do produto. A adoção dessa fonte energética também
tem um ganho ambiental, além do econômico, ao contribuir
para uma redução de até 90% na emissão de gases do efeito
estufa, ressalta Daniel.
Outra parceira de sucesso que será
mostrada na feira – dessa vez com a Citrosuco e a Morada Logística – envolve um caminhão Scania R 410 movido a gás natural que,
desde outubro do ano passado, opera na rota
entre Matão (SP) e o Porto de Santos, levando suco de laranja para exportação. Depois
de rodar cerca de 110 mil km nessa aplicação, o veículo acusou uma redução de 15% no
custo do km rodado, em relação aos similares
a diesel. “Considerando a realidade atual dos
preços dos combustíveis e dos altos impostos, o custo do gás se mostrou economicamente mais viável que o diesel. Além de ser
mais sustentável”, comemora Silvio Munhoz.
Mais interessante de tudo é que o motor Scania de
13 litros que equipa o veículo opera no ciclo Otto, com
velas de ignição e combustão completa. “É um motor
desenvolvido para o uso do gás, seja natural, biometano
ou a mistura de ambos. E não uma simples conversão”,
ressalta o diretor. “Do ponto de vista operacional o caminhão a gás da Scania está aprovado”, reconhece André Leopoldo e Silva, diretor-geral da Morada Logística.
“O consumo foi próximo do que havíamos pensado. E
estamos animados para incluir o modelo na renovação
da frota da Citrosuco para 2020”, completa.

Em seu estande na Fenatran, a Scania não irá comemorar apenas a boa aceitação da Nova Geração de
caminhões da marca junto aos clientes. Outra conquista da subsidiária brasileira foi a liderança alçançada nas
vendas do pacote Desempenho dos Serviços Conectados, entre mais de cem países onde a montadora atua.
Em agosto, a Scania do Brasil alcançou a marca de 10
mil veículos conectados rodando com o pacote Desempenho, o equivalente a 42% dos Serviços Conectados
ativos. “Agora, nossa meta é manter essa performance”, comemora Alex Barucco, responsável pelos Serviços Conectados da Scania do Brasil.

MANUTENÇÃO PREMIUM
Depois de apresentar na Fenatran 2017 o pacote de
manutenção flexível, a Scania mostra agora a versão premium do programa. A novidade passa a contemplar as manutenções preventivas e corretivas de forma individualizada
e personalizada, beneficiando os caminhões novos. “A oferta do Premium Flexível pode contribuir para a redução em
até 25% do custo total de manutenção”, assegura Fábio
Souza, diretor de serviços da Scania no Brasil.
O pagamento do Plano de Manutenção Premium Flexível é por quilometragem e leva em conta a
faixa dinâmica de economia de combustível,
tanto para as manutenções preventivas
como corretivas. Em outras palavras, se
não rodou, não paga. E quanto menor for o
consumo de combustível apurado no veículo, menor será o desembolso do transportador. “Antes, o cliente não sentia tanto
no preço a redução da faixa de consumo.
Agora, a economia será notável”, completa
o gerente de Portfólio de Serviços da Scania, Gustavo Andrade.
Scania R 410 a gás
natural: aprovado
do ponto de vista
operacional
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VOLVO

Com 2.400 cv de
potência e 6.000 de
torque, Volvo Iron
Knigh alcançou a
máxima de 276 km/h

Show de velocidade
POR JOSÉ AUGUSTO FERRAZ

Na tentativa de atrair o público, a Volvo mostra
o caminhão mais rápido do mundo. Além de
outras novidades, como a série FH 40 e a
tecnologia de Aceleração Inteligente

S

em grandes novidades para apresentar na Fenatran,
além das já mostradas ao longo do ano, a Volvo decidiu
apostar no inusitado. Na tentativa de atrair a atenção do público, a montadora sueca vai expor em seu
estande uma “jóia rara”: o Iron Knight ou Cavaleiro de Ferro
em Português, eleito como o caminhão mais rápido do mundo.
Desenvolvido a partir da base mecânica de um Volvo FH
(ver quadro), o Iron Knight foi especialmente concebido para
bater o recorde mundial de velocidade. E, mais do que isso,
atestar a resistência do trem-de-força Volvo, operando em
condições extremas. O resultado desse trabalho de re-engenharia foi um caminhão que produz incríveis 2.400 cavalos de
potência e 6.000 Nm de torque, quase cinco vezes mais
do que um veículo de série. O peso total do
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Volvo FMX: agora equipado com
tecnologia de Aceleração Inteligente

caminhão é de 4,5 toneladas, o que resultou em uma relação
peso/potência de impressionantes 1,84 kg por cavalo.
Com toda essa cavalaria e torque, o Iron Knight estabeleceu dois recordes mundiais de velocidade no circuito de
Västerås, na Suécia, em agosto de 2016, sob a supervisão
da FIA (Federação Internacional de Automobilismo). O primeiro
na distância de 0 a 1000m, com um tempo de 21,142 segundos e uma velocidade média de 170,277 km/h. E o segundo,
de a 0 a 500 metros em 13,673 segundos e 131,646 km/h
de velocidade média. A velocidade máxima do super caminhão,
por sua vez, chegou a 276 km/h.
SÉRIE ESPECIAL
Uma outra atração do estande é a série especial do Volvo
FH, limitada a 40 veículos, para marcar os 40 anos da empresa no Brasil, a ser comemorada no ano que vem. “É um modelo especial, com uma configuração única, equipado com o que
há de melhor em tecnologias de transporte”, explica Alcides
Cavalcanti, diretor comercial de caminhões Volvo.
Inspirado no primeiro caminhão da marca produzido
no país, o FH 40 anos virá pintado na cor White Sky e
adesivado com as mesmas faixas do modelo N10, fabricado em 1980. Além disso, a série especial é um modelo
Top Class que reúne o mais completo pacote de itens
e opcionais da marca, com o objetivo de proporcionar o
máximo de conforto, segurança, performance e comunicação para motoristas e clientes.
A extensa lista de agregados inclui suspensão pneumática, rodas de alumínio polido, carenagens laterais e defletores,
além de faróis de xenon e espelhos angulares externos, do
lado do motorista. Os bancos são de couro com suspensão
pneumática e amortecedor ajustável.
Sem contar os
freios ABS, air bag,
DRL em led, central
multimíia, sensor de
chuva e refrigerador
sob a cama, entre
outros dispositivos.
Fora essas novidades, a Volvo vai
mostrar a nova tecnologia de Aceleração Inteligente, apresentada
em abril desse ano, que equipa
parte da sua linha de caminhões. A
inovação consiste de um novo software de motor, combinado com
novos componentes internos e um
lubrificante mais avançado, que

Máxima performance
Para alcançar o máximo de performance, o Iron Knight ganhou vários aperfeiçoamentos. A começar do motor de seis cilindros turbodiesel de 13,0 litros que foi deslocado para a parte central do veículo. O engenho também
conta com quatro turbocompressores, três intercoolers
e inúmeras melhorias eletrônicas e mecânicas. Além da
transmissão I-shift de dupla embreagem e disco de embreagem reforçado, capazes de suportar o elevado torque. A cabine, por sua vez, foi redesenhada para produzir
o menor arrasto aerodinâmico e protegida internamente
com tubos de aço.
Os pneus do Iron Knight igualmente mereceram um
cuidado especial e foram desenvolvidos pela Goodyear. Os
dianteiros têm a medida 315/70 R 22.5, a mesma dos
modelos que disputam o Campeonato Europeu de Caminhões, enquanto os traseiros são da medida 495/45 R
22.5. A condução do veículo foi entregue ao experiente
piloto Boije Ovebrink, recordista de velocidade em 2007 e
2010, ambos com o apoio da Volvo.

possibilitam a redução dos custos operacionais da linha 2020
dos caminhões Volvo FH, FM e FMX, segundo o fabricante.
Álvaro Menoncin, gerente de engenharia de vendas de
caminhões Volvo, explica que a Aceleração Inteligente utiliza
algoritmos desenvolvidos pela engenharia da marca, que identificam a necessidade real de torque e potência conforme a
topografia e a carga. “Assim, foi possível controlar a injeção
de combustível de forma ultra precisa, resultando
em uma economia de combustível de até 10%, no
caso da linha FH”, garante o executivo.

Série especial do Volvo FH:
modelo Top Class comemora 40
anos da Volvo no Brasil
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PEUGEOT

Família ampliada

Nova Boxer Minibus vem com
motor 2.0 Turbo Diesel BlueHDi,
assentos reclináveis e bancos da
última fileira com apoio de braço

POR SONIA CRESPO

Nova Peugeot Boxer Minibus, de
16 lugares, reforça o portfólio de produtos
da marca no país e chega para disputar
o concorrido mercado de utilitários para
transporte de passageiros

O

mercado de vans de passageiros acaba de ganhar um
concorrente de peso: A Peugeot Boxer Minibus, de
16 lugares (15+1), novo modelo que amplia a gama
de utilitários da marca no país, composta pelas linhas
Partner (furgões pequenos), Expert (médios) e Boxer (grandes). Oswaldo Ramos, diretor comercial da montadora, diz
que a Peugeot vive um momento especial no país, com vendas
crescentes desses produtos e a consolidação da marca nesse segmento de mercado. É uma das poucas fabricantes de
utilitários a expor na Fenatran 2019 e uma das únicas montadoras a apresentar um lançamento no evento.
Desenvolvida para atender as mais diferentes necessidades dos profissionais, sejam frotistas ou autônomos,
que precisam de um veículo para dinamizar o seu negócio de
transporte de passageiros, a Peugeot Boxer Minibus apresenta atributos importantes, como boa performance e configuração e design modernos. Se comparada à versão Boxer
Furgão, a diferença está no acréscimo de vidros laterais,
adequados ao transporte de passageiros, e no estribo lateral de série, que facilita o embarque e desembarque de passageiros. A versão Minibus traz também faixas reflexivas
de segurança e o suplemento externo do ar-condicionado no
teto do veículo, que garante uma homogênea distribuição de
refrigeração em todo o habitáculo.
No interior do veículo foram criados diversos porta-objetos e espaços específicos com o objetivo de acomodar
os pertences dos passageiros e do motorista. A configuração dos assentos levou em conta o conforto e ergonomia
necessários nas viagens diárias e traz encostos para cabeça removíveis e reguláveis em altura, além de regulagem
específica para a lombar destinada ao condutor. As fileiras
de bancos estão distribuídas na disposição 3-3-3-4, que
promove o acesso simplificado dos passageiros ao corredor
central, o que facilita o embarque e desembarque. Todos
os assentos são reclináveis e os bancos
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localizados na última fileira dispõem de apoio de braço. O
utilitário também se destaca no quesito espaço para bagagem: com elevação dos bancos, o espaço do bagageiro
pode comportar até mil litros e representa um diferencial
competitivo para o transporte escolar, de executivos e
deslocamento de turistas.
A Nova Peugeot Boxer Minibus é equipada com um motor
2.0 Turbo Diesel BlueHDi, um propulsor de alta tecnologia que
registra um dos mais baixos índices de emissão de poluentes do segmento. Com potência de 130 cv a 3.500 rpm e
um torque máximo de 34,7 kgfm a 1.750 rpm, o motor está
associado à embreagem com comando hidráulico e a caixa de
câmbio manual, com seis velocidades, foi desenvolvida para as
condições brasileiras de tráfego.

Pós-vendas
mais atrativo
Simultaneamente à apresentação da Boxer Minibus, a
Peugeot lança a segunda fase do programa Peugeot Total
Care Pro, que oferece novas vantagens para o consumidor
da marca. Nesta nova etapa, a montadora garante que,
caso seu cliente não fique satisfeito com o serviço de manutenção realizado em seu veículo, ele não paga pelo valor da
mão de obra. A nova fase do programa faz parte da estratégia da marca em garantir uma experiência diferenciada ao
cliente, baseada na qualidade de seus produtos e transparência e excelência nos serviços prestados.

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

Em busca do tempo perdido
Praticamente invisíveis
na edição de 2017,
fabricantes de
implementos rodoviários
se empolgam com o
crescimento nas vendas
de caminhões este ano e
46 expositores do
setor desembarcam
na Fenatran 2019
dispostos a recuperar
seus negócios

Librelato lança o novo
Semirreboque Graneleiro
PRÓ-NIO, implemento
que tem o Nióbio na
composição do aço utilizado
em sua fabricação
POR ANDRÉ GARCIA E SONIA CRESPO

A

LINHA PESADA
baixa participação de fabricantes de implementos roA fabricante Truckvan chega a sua 4ª participação como
doviários na feira de 2017, quando expuseram seus
expositora da Fenatran com uma aposta bem clara: a linha
produtos apenas 21 marcas do setor, não se repetirá
pesada. Oficialmente a marca exibirá toda a linha como o
nesta edição da Fenatran, que terá 46 empresas abriSemirreboque Sider, Semirreboque Furgão, Semirrebolhantando o evento, muitas delas com novidades. “O mercado
brasileiro vem engrenando aos poucos e agora estamos basque Carga Seca, Semirreboque Piso Móvel e Semirreboque
Transporte de Valores. Uma das grandes novidades da fatante otimistas”, anuncia José Carlos Vidoti, vice-presidente
da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Robricante fica por conta do Semirreboque Inloader de 3 eixos
para transporte de vidro, assim como vigas de concreto e
doviários – Anfir, que considera a ocasião o evento top desse
madeira. “O Semireboque Inloader é um produto que pode
mercado. E o momento comercial dos fabricantes de implecarregar diversos produtos, como se faz na Europa com
mentos também é próspero: “Entre janeiro e agosto deste
vigas de concreto, madeira, e outros materiais”, descreve
ano registramos aumento de 51,1% nas vendas de semirreLuiz Carlos Oliveira, diretor Comercial da Truckvan.
boques (versões pesadas) e de 29,8% na comercialização de
carrocerias sobre chassis (leves), frente aos resultados de
PRODUTIVIDADE
2018”, relata. Vidoti explica que as fortes demandas do setor
Tradicional expositora do segmento de implementos, a
agrícola continuam alavancando as vendas das versões graRandon está completando 70 anos em 2019 e nesta Fenaneleiras. Já para as versões leves o crescimento mostrou-se
mais retraído porque não houve
tran coloca suas fichas em equia recuperação nas operações
pamentos mais leves que permi“Com a Fenatran e a mudança no
dentro dos centros urbanos. “No
portifólio para trabalhar forte a linha tem aumento de produtividade.
início do ano nossas perspectivas
pesada, até o final do ano deveremos De acordo com Alexandre Gazzi,
não eram tão otimistas como
COO da Randon, há um novo
aumentar nossos negócios”
agora”, comenta.
cenário econômico totalmente
diferente do último evento, mesLuiz Carlos Oliveira, da Truckvan
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“Em parceria com a Sascar, a Librelato
é uma das pioneiras no mercado a
disponibilizar implementos
rodoviários conectados”
José Carlos Sprícigo, da Librelato
mo com as reformas em um ritmo mais lento do que o esperado. “A marca Randon tem mantido a liderança variando
entre 35 e 40% de participação”, afirma Gazzi.
O novo Furgão de Carga Geral, uma das novidades que serão apresentadas pela marca, agora tem capacidade de carga
ampliada em 600 kg. Um dos diferenciais deste equipamento é
a fixação através do sistema Clinch, que elimina furos e rebites
na estrutura dos painéis de caixa de carga. A Randon também
lançará um tanque de Alumínio, fruto da recente joint-venture
Randon-Triel-HT. O equipamento traz um ganho de 5 mil litros
de capacidade em relação ao modelo similar em aço carbono.
“Este ano a Randon traz destaques em tecnologia e eletrônica
embarcada, além de equipamentos que se diferenciam pela redução significativa no peso”, detalha o executivo.
CONECTIVIDADE
Na Fenatran deste ano, a Librelato vai apresentar implementos mais leves e resistentes, com maior capacidade
de carga, mais segurança, além de um sistema pioneiro de
conectividade aos semirreboques. Em uma inédita e exclusiva parceria com a Sascar, empresa com destacado know-how em equipamentos para gestão de frotas, a Librelato
começa a disponibilizar implementos rodoviários conectados. Com essa tecnologia, os frotistas elevarão o padrão
de controle e amplo monitoramento de suas cargas, inclusive com os implementos desacoplados dos cavalos-mecânicos. “Estudamos o mercado e investimos em novos
desenvolvimentos para melhorar a realidade do
transporte no Brasil e na América
Latina”, diz José Carlos Sprícigo,
CEO da Librelato.
Em destaque no estande da
fabricante estará o novo Semirreboque Graneleiro PRÓ-NIO,
implemento que tem o Nióbio na
composição do aço utilizado em
sua fabricação, é um dos mais
leves e resistentes do mercado
nacional. Com a nova tecnologia
PRÓ-NIO aplicada ao Semirreboque Graneleiro de três eixos
e 12,50 metros de comprimento, a Librelato garante um aumento de até 780 kg na capacidade de carga transportada.
Outra novidade da fabricante é
a Suspensão Pneumática com

Labor terá nova fábrica
A fabricante Labor está animada com as perspectivas da Fenatran 2019 e considera a feira um evento
incentivador em função da concorrência, “à medida que
você percebe que o desenvolvimento tecnológico nunca
para em seus concorrentes, comenta Heberson Cosso,
diretor da empresa.
Para comprovar o investimento e a confiança no mercado, a Labor está investindo em uma segunda fábrica em
Taubaté (SP), que atenderá o aumento de demanda esperado para os próximos meses. A Labor mostrará na Fenatran seu semirreboque que transporta 42 pallets, ao
invés de 28, como os equipamentos convencionais (foto).
A implementadora quer demonstrar como dois equipamentos New Saider podem substituir três equipamentos
convencionais e proporcionar ganhos na redução de frota,
diesel, pedágios e mão de obra.

O Semirreboque Inloader de 3 eixos,
para transporte de vidro, vigas de
concreto e madeira, é a novidade que a
Truckvan mostrará na feira
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IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOSRODOVIÁRIOS
Um dos lançamentos da
Randon é o Furgão de Carga
Geral, agora com capacidade
de carga ampliada em 600 kg

“Dois equipamentos New
Sider podem substituir três
equipamentos convencionais e
proporcionar significativos ganhos
de consumo”
Heberson Cosso, da Labor
Eixo Autodirecional, popularmente conhecido como Eixo de
Manga. A partir de 2020, todos os implementos da marca com três eixos, em que pelo menos o primeiro é distanciado em relação ao segundo, contarão com o primeiro
eixo equipado com ponteira móvel.
O Sider Grid é outro implemento exposto no estande da
Librelato. O equipamento está em processo de homologação
para o transporte de bebidas e permite amplo e total acesso a qualquer carga em até 30 segundos. Para completar o
pacote de lançamentos, a fabricante apresenta uma nova
linha de Fueiros Florestais denominada “Wood King”,
com capacidades de seis, nove e 12 toneladas e já disponível nas revendas da marca.

margem de participação no segmento de implementos leves, onde atua. “A Fenatran nos ajudou bastante a posicionar a marca Al-KO no mercado e foi um canal importante
de divulgação. Atuamos mais no segmento de até 3,5 mil
kg. Este nicho de mercado não tem nenhuma feira ou mídia
impressa específica, e a Fenatran é a mais apropriada, por
isso é muito importante para nós”, afirma Arndt Budweg,
Diretor da empresa no Brasil. A marca está lançando na
Fenatran dois novos chassis completos: O T-Fahrgestell e o
Tieflander, para até 1.500 kg. “Ambos têm a característica
de trazer muita leveza ao reboque. A ideia é sempre trazer
um material muito resistente, mas com o menor peso possível”, explica Budweg.

AL-KO mostrará dois
novos chassis para cargas
leves, de até 1.500 kg, o
T-Fahrgestell e o Tieflander

VERSÕES LEVES
A fabricante Al-KO participa
pela quarta vez da Fenatran
tentando ampliar sua

“A Fenatran tem nos ajudado
bastante a posicionar a marca Al-KO no
mercado de implementos leves”

“Este ano destacaremos a
tecnologia e eletrônica embarcadas
nos implementos, além de
equipamentos que se diferenciam pela
redução significativa no peso”

Arndt Budweg, da AL-KO

Alexandrre Gazzi, da Randon
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Conexões de sucesso
Fabricantes de tecnologias de rastreamento e monitoramento para transporte de cargas vivenciam seu
DXJHPHUFDGROyJLFRHOHYDPDRVSDYLOK}HVGD)HQDWUDQQRYRVSURGXWRVHVROXo}HVPDLVHÀFLHQWHV
POR SONIA CRESPO

O

s fabricantes de novas tecnologias de rastreamento
e monitoramento para o segmento de transportes
que expõem nesta Fenatran reconhecem que nunca
seus sistemas e soluções estiveram tão em alta.
Sabem que sem a aplicação dessas ferramentas, tanto caminhões como implementos e demais componentes não apresentariam a produtividade operacional alcançada atualmente.
Hoje o mercado dessas tecnologias para o transporte está
bastante competitivo, em quantidade e qualidade de produtos, e Obson Cardoso de Oliveira, diretor da Unidade de Rastreamento da fabricante Pósitron, vê isso com bons olhos. “A
quantidade de players não se alterou muito nos últimos anos,
mas a diversidade de recursos cresceu exponencialmente e
isso faz com que as soluções avancem cada vez mais”, avalia.
Com seus dispositivos, a Pósitron abastece equitativamente
os mercados de montadoras e de frotistas. “Quando as vendas de caminhões aumentam, como é o caso deste ano, as
demandas desse nicho tendem a crescer mais”.
Pertencente ao Grupo norte-americano Stoneridge, um dos
grandes players mundiais do setor automotivo com presença em
20 países, a Pósitron desembarca com novidades de ponta na
Fenatran deste ano: vai mostrar novas plataformas de hardware
embarcadas com tecnologia 4G – sistemas de rastreamento
com upgrade em relação às versões 2G anteriores. “Aqui teremos um ganho considerável na velocidade
de comunicações, de transmissão de dados
e de imagens”, detalha, lembrando que isso
será possível porque toda a solução Dual da
marca passou por uma recente atualização
que facilitará a gestão de frotas. A Pósitron
também apresentará na feira uma nova geração de sistemas de rastreamento, além
de soluções de “iscas” descartáveis que
funcionam na cobertura GSM. “lançaremos
também um teclado androide, que funciona
com bluetooth, e possibilita uma conversa
online com o gerenciador da operação”, acrescenta.
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Uma grande novidade da marca que será lançada na feira é
o conjunto de espelhos retrovisores virtuais, denominado Mirrow Eye. “São monitores posicionados no lado interno da cabina do caminhão, que exibem imagens do entorno captadas por
pequenas câmeras externas. Comprovadamente este recurso
diminui o efeito do arrasto do caminhão e, consequentemente,
o consumo de combustível”, detalha Obson Oliveira, garantindo
que o recurso, embora seja adequado às versões de caminhões
Euro 6, também poderá ser implementado nas versões atuais,
Euro 5. “Mas não imediatamente porque ainda há um caminho
de homologação do produto a ser percorrido”, diz.
A Pósitron mantém conectados 180 mil veículos no Brasil, entre caminhões, carros, ônibus, tratores e máquinas em
geral, sendo 70% são só de caminhões e ônibus. Deste volume, 90% são caminhões pesados. Oliveira diz que o ano de
2018 foi bastante difícil para os fabricantes de tecnologias.
“Os transportadores passaram por dificuldades e isso repercutiu nos nossos negócios”, analisa, lembrando que ainda
assim o período teve desfecho positivo para a marca. Entre
janeiro e agosto de 2019, a Pósitron cresceu entre 7% e 8%
nos negócios, “conforme o planejado”, garante Barbosa.
RECUPERAÇÃO
“Creio que o momento econômico não esteja tão desfavorável assim”, analisa Márcio Toscano, diretor
de Marketing, Comercial e Pós-Vendas da
Autotrac, fornecedora de sistemas de rasObson Cardoso de Oliveira e a
nova plataforma de hardware para
rastreamento, com tecnologia 4G, que será
apresentada pela Pósitron na Fenatran

treamento. “Na empresa temos observado muitos
clientes em expansão nas suas operações e percebemos uma tendência de crescimento do
mercado que nos parece permanente. Nossas vendas de equipamentos, por exemplo,
cresceram 54% na cotização entre 2017 e
2018 e até setembro deste ano contabilizamos um crescimento acumulado superior
à 30%, quando cotizado ao resultado desse
mesmo período em 2018”, compara.
Toscano tem em seu currículo a passagem
por inúmeras feiras do setor, mas diz que ainda se
impressiona a cada nova edição da Fenatran com os nível
internacional dos estandes. No entanto, lembra de um quesito que precisa ser revisitado urgentemente: os custos de
participação na feira, que estão altíssimos. “Isso inibe a presença de mais empresas da cadeia produtiva, especialmente
as médias e pequenas e, na minha opinião, os organizadores
precisam evitar que a Fenatran se torne uma feira exclusivamente das montadoras, pois um dos charmes do evento para
o cliente é exatamente poder encontrar todos os fornecedores relacionados ao seu negócio no mesmo local”, pondera,
adiantando que para esta edição 2019, a fabricante reuniu
um pacote de novidades que irá simplificar e aumentar os
resultados operacionais dos transportadores (ver box).
MIGRAÇÃO
Na contramão de muitos segmentos produtivos, a indústria brasileira de tecnologias para transportes vem registrando resultados econômicos fragorosos, como no caso da Trucks
Control, que trabalha com a marca de rastreadores Onixsat e
expõe pela oitava vez na feira. “2019 está muito aquecido para
nós. Em oito meses de 2019, nosso negócio cresceu 12%”,
avalia Leonardo Andreeta, gerente nacional de vendas da empresa. O executivo enxerga na Fenatran uma oportunidade de
aproximar-se mais e ouvir as necessidades de boa parte de seus
18 mil clientes, mas desta vez dará atenção especial aos médios
frotistas. “Nossos sistemas começaram a ser embarcados em
grandes frotistas e, hoje, esses grupos continuam crescendo e
estão cada vez mais tecnologicamente consolidados, precisando de upgrades permanentes dessas soluções. Em paralelo,
começam a surgir demandas de médios frotistas, que precisam
de sistema de rastreamento eficiente para prestar serviços
agregados ou terceirizados”, explica Andreeta, ressaltando que
sua equipe de vendas estará muito bem preparada para esses
profissionais: “Hoje o cliente que vem à Fenatran conhece a mercadoria tão bem ou melhor que o vendedor. O transportadora já
chega sabendo o que precisa comprar”, adverte.
Para esses possíveis novos clientes, a Trucks Control,
que hoje administra uma carteira com 135 mil veículos conectados, apresentará uma nova versão do sistema LORA, lançado pela marca em janeiro deste ano. A Trucks Control também
acredita que o evento é uma boa ocasião para reapresentar
seu Sensor Biométrico para motoristas: “Esta ferramenta já

Leonardo
Andreeta e o
Dash Board,
lançamento da
Trucks Control
que seleciona
e compila as
informações mais
importantes
da operação

Virada tecnológica
Vivendo um momento de virada tecnológica e introduzindo uma nova e avançada geração de sistemas de gerenciamento de cargas e de transportes, a Ominilink quer ser
uma das grandes atrações do setor na Fenatran. “Estamos lançando novas soluções de telemetria, queremos impactar os clientes e o mercado com os resultados destas
ferramentas e a feira é o momento perfeito para isso”,
explica Eduardo Lacet (foto), presidente da empresa.
“Este ano também traremos para nosso espaço um
grupo de 50 revendedores da marca de todo o Brasil, que
já se anteciparam e mostraram as novidades para nossos
clientes”, conta. A marca também quer apresentar na feira a reformulação realizada na infraestrutura para o fornecimento de sistemas de rastreamento, que agora dispõem
de estabilidade plena e maior disponibilidade de informações, além de novas formas de bloqueio. O faturamento
total da Omnilink cresceu 35% em 2018 e o resultado dos
oito primeiros meses deste ano já avançou 40% sobre os
resultados de 2018, alavancado pelas vendas de rastreadores, que respondem por 70% dessa receita, estima
Lacet, enquanto 25% dos negócios da marca no país se
concentram na comercialização de serviços de telemetria.
Com o efeito Fenatran, Lacet diz que garantirá bons negócios no último trimestre do ano, que historicamente tem
vendas mornas, além de alento para os primeiros meses de
2020, já que o crescimento de vendas de tecnologias está
sempre atrelado ao aumento nas vendas de caminhões.
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tem alguns anos de mercado e, de uns meses para
cá, ela voltou a ser muito procurada”, diz. De
novidade, a Trucks Control mostrará uma ferramenta agilizadora de consulta a dados, a
Dash Board, que seleciona e compila as informações mais importantes da operação
para o gerente de frota e elimina a necessidade de emissão de diversos relatórios.
TELEMETRIA
Os serviços de telemetria no Brasil começaram a ganhar importância a partir dos resultados
apresentados no sistema de segurança para o transporte
de óleo e gás, lembra Alexandre Fagundes, gerente de Produto e
Marketing da Mix Telematics. Se a princípio sua função se restringia à segurança das operações, o tempo mostrou que a diversidade de recursos oferecidos pela ferramenta permite desenvolver
programas cujos diferenciais focam a produtividade, palavra de
ordem das empresas brasileiras no período pós-recessão. Nos
últimos dois anos, tais soluções vêm ganhando cada vez mais
adeptos no segmento de transporte coletivo de passageiros, avalia Alexandre Fagundes. “Este segmento foi o que mais ampliou
suas demandas pelo serviço, mas também notamos um
crescimento expressivo em nichos onde antes não
atuávamos, como o transporte agrícola e a coleta de lixo”, destaca.
No caso da coleta de lixo, hoje realizada
por caminhões com alta tecnologia embarcada e cujo valor unitário de cada veículo
ultrapassa R$ 1 milhão, Fagundes aponta
a eficiência das aplicações da telemetria nas
soluções operacionais, como definir a rota da
coleta mais adequada, rodar em baixa velocidade e desligar a compactadora de lixo enquanto

Alexandre Fagundes e o display com
voz Rovi – Mini, que instrui o condutor dando
feedbeck de problemas do veículo,
novidade da Mix Telematics

houver algum lixeiro de pé no estribo do caminhão. “Além disso,
as empresas desse setor tem necessidade de fazer a gestão
da frota de maneira mais efetiva, pois cumprem contratos que
exigem fazer auditorias esporádicas”, cita.
Com estes novos nichos de atuação, a Mix Telematics
vem preservando seu ritmo de crescimento de 40% ao ano
em novas conexões, como acontece desde 2014. “Em faturamento esse crescimento é ainda maior”, garante Fagundes, sem citar cifras. Em 2020, a Mix Telematics apostará
em novo alvo comercial: o desenvolvimento de soluções de
telemetria no segmento de Intralogística (dentro
de armazéns de carga). Para a Fenatran, a Mix
traz um novo sistema display com voz, batizado de Rovi – Mini, que instrui o condutor
do veículo dando feedbeck de problemas
do veículo e de procedimentos corretos
para a condução segura.

Márcio Toscano, da Autotrac: fabricante
apresentará um pacote de novidades
para simplificar e aumentar os resultados
operacionais dos transportadores

Upgrade inteligente
Nesta edição da Fenatran a Autotrac lançará, entre inúmeras novidades,
um novo sistema de comunicação híbrido
(satélite + celular) utilizando satélites
de baixa órbita (LEO – Low Earth Orbit),
que emprega uma rede de 75 satélites
novíssimos, lançados recentemente,
cobrindo todo o globo terrestre. Será
mais uma opção para o cliente adequar
necessidades e custos, além das já existentes no portfólio da Autotrac. Outra
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novidade será a opção de utilizar terminais portáteis e inteligentes (smartphones e tablets) totalmente integrados
aos equipamentos de rastreamento, em
substituição aos antigos terminais fixos
na cabine. Além de facilitar a operação
pelo motorista, essa tecnologia baseada
em Android permite a utilização de aplicativos (app) pelo motorista, abrindo um
novo leque de possibilidades de aplicação
dos nossos produtos.

A empresa apresentará também
a nova versão do software de controle
de jornada (SuperVisor Jornada Business), com vários avanços, como armazenamento dos dados por 5 anos,
cadastro de motoristas na nuvem
(cloud), controle de jornada em veículos
diferentes e de motoristas reservas,
painéis de gestão reformulados (dashboards), integração com folha de pagamento, dentre outras funções.

CUMMINS

Novidades no centenário
Fabricante de motores diesel comemora 100 anos de fundação. E mostra na feira seu
novo motor X13 para linha pesada, em aplicações rodoviárias de longa distância
POR JOSÉ AUGUSTO FERRAZ

Ú

nica fabricante independente de
motores para uso comercial na
Fenatran 2019, a Cummins
quer aproveitar o 22ª
Salão do Transporte Rodoviário de Cargas para comemorar o 100º aniversário de fundação do Grupo no mundo. E
mostrar, em primeira mão, seu
novo engenho batizado de X13.
A novidade vai reforçar o portfólio da
marca na linha pesada, de motores de
9 a 15 litros, voltada para aplicações
rodoviárias de longa distância.
A nova motorização traz potência e torque mais elevados que a versão X12, que inaugurou um novo padrão de plataforma global de motores
pesados, segundo a fabricante. O X12
oferece potências de 480 cv a 560 cv e
torque de 2.400 a 2.600 Nm, ante 380 cv a
490 cv e 2.000 a 2.300 Nm do modelo anterior.

NOVO LEIAUTE
Outra novidade do produto é o novo sistema de pós-tratamento Cummins U Module. Inspirado nos motores acima
de 8,9 litros Euro VI Single Module, o sistema vem com novo
leiaute, ajustado perfeitamente com a arquitetura dos veículos Heavy Duty. O formato em U viabiliza a instalação do sistema de pós-tratamento na lateral do equipamento. O uso de
materiais tecnologicamente avançados, por sua vez, diminuiu
o peso do conjunto para 1.260 kg e deixou o produto mais
compacto. Sua manufatura com isolantes térmicos favorece
também a alta eficiência térmica e de conversão de gases do
sistema, que resulta em um menor consumo de combustível
e Arla 32 e maior eficiência na redução de ruídos.
“O novo X13 traz um aumento da capacidade de
carga no segmento de transportes,

44 Frota&Cia | OUTUBRO DE 2019

Novo motor Cummins X13, com
sistema U Module (no detalhe):
concebido para linha pesada

que utiliza caminhões acima de 45 toneladas e
serve a um range maior de veículos, sem a necessidade de grandes investimentos”, comenta
Maurício Rossi, diretor de Vendas da Cummins.

Ano do centenário
A participação da Cummins na Fenatran coincide com
um momento particular da empresa, em nível mundial. Em
2019, a fabricante americana de motores a diesel, com
sede em Columbus (Indiana), completa 100 anos de fundação. Hoje, a companhia atua em mais de 190 países do
mundo e produz uma variada linha de produtos, como motores, filtros, soluções de emissões, geradores de energia
e turbocompressores, além da oferta de serviços e suporte de pós-venda. No Brasil, a Cummins está presente desde 1971 através de quatro fábricas, suportada por rede
de 100 pontos de atendimento em todo o país.
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SONHANDO COM O AMANHÃ
Seminário Nacional da NTU alerta que o transporte público brasileiro
estacionou no tempo. Uma situação que só será revertida
com um robusto programa de ação nacional, baseado em reformas
estruturais e investimentos na mobilidade urbana

EDITORIAL

O amanhã que nunca chega

Q

uase 50% de todos os deslocamentos motorizados no Brasil são feitos por
meio do transporte coletivo. São, em média, 18,3 bilhões de viagens por
ano, que garantem acesso às atividades básicas da sociedade, como ir ao
trabalho ou estudar. Entra ano e sai ano, esse contingente de cidadãos, assim
como outros milhões de pessoas que precisam andar de ônibus mas não dispõem
de condições financeiras para tal, têm queixas recorrentes do serviço, que não
consegue sair de um patamar medíocre de qualidade, sofre com a perda recorrente
de passageiros e cada vez mais enxuga a frota utilizada. Durante o 33º. Seminário
realizado pela NTU, que aconteceu em agosto último e discutiu um programa de
propostas do setor para dignificar o transporte coletivo urbano em ônibus, intitulado
“Construindo o Amanhã”, foram divulgados novos dados estatísticos alarmantes.
Os últimos indicadores operacionais apurados pela NTU através de dados de
nove capitais brasileiras (Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro- -RJ, Salvador-BA e São PauloSP), sistemas que, somados, equivalem a 32,5% da frota total de ônibus urbanos
e 34,1% da demanda de passageiros que se deslocam diariamente em todo o país,
mostram que houve uma redução de 4,3% no volume de passageiros pagantes que
circularam pelos sistemas, na comparação entre os meses de abril de 2017 e 2018.
Para se adequar a essa realidade, as empresas tiveram que arrochar ainda mais
a disponibilidade da frota (uso total das frotas), mesmo após a redução de 6,7% do
índice de frota total em 2017. No último ciclo anual, esse índice chegou a 88,5%
em outubro de 2018 – o menor da série de levantamentos iniciada em 2013, ante o
percentual de 89% registrado no mesmo mês de 2017. A idade média da frota de
ônibus urbanos em 2018 foi de 5 anos e 10 meses, quatro meses maior em relação
a 2017. A equação de produtividade mostra um aumento de 5,7% no índice de IPKe
(passageiros por quilômetro rodado), entre 2017 e 2018, o que significa dizer, sob um
ângulo mais realista, que a disponibilidade da frota encolheu no período e aumentou
a quantidade de passageiros por metro quadrado dentro de cada coletivo. A NTU
justifica esse índice como “fruto da estabilidade entre a demanda de passageiros e a
pequena adequação da oferta do serviço no período”. São índices vergonhosos que só
comprovam o contínuo descaso do poder público com um direito do cidadão brasileiro
e demonstra que quaisquer que sejam as propostas para construir o amanhã do setor
ainda vão demorar muito para se concretizarem.
Sonia Crespo

SUMÁRIO
48 | EVENTOS
Seminário Nacional da NTU mostra que
o transporte coletivo urbano precisa de
reformas e investimentos urgentes. Única
forma de evitar uma deterioração ainda
maior e oferecer serviços de qualidade
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Metra, de São Paulo, passa a oferecer
aplicativo gratuito para todos os usuários
que possibilita um serviço diferenciado e alia
os benefícios do transporte coletivo com as
vantagens do transporte individual

Ônibus
DIRETORIA
Diretores
José Augusto Ferraz
Solange Sebrian

REDAÇÃO
Diretor de Redação e
Jornalista Responsável
José Augusto Ferraz (MTB 12.035)
joseferraz@frotacia.com.br
Editora
Sônia Crespo
sonia.crespo@frotacia.com.br
ARTE – Editor
Sandro Mantovani (MTB 29.530/SP)
smantova@uol.com.br
COMERCIAL – Diretora
Solange Sebrian
solange@frotacia.com.br
CIRCULAÇÃO – Assistentes
Vanuza Amorim
vanuza.amorim@frotacia.com.br
Emily Lopes
emily.lopes@frotacia.com.br
ADMINISTRAÇÃO – Gerente
Edna Amorim
edna@frotacia.com.br
Assinaturas e Alterações
de Dados Cadastrais
Serviço de Atendimento ao Assinante
Fone/Fax: (0**11) 3871-1313
E-mail: circulacao@frotacia.com.br
ASSINATURA: R$ 150,00 (12 edições)
Preço do Exemplar Avulso: R$ 15,00
REDAÇÃO, PUBLICIDADE,
CIRCULAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Rua Tagipuru, 325 – conj. 32/33
Barra Funda – 01156-000
São Paulo - Brasil
Fone: +55 11 3871-13133
Home page: www.frotacia.com.br
O Caderno ÔNIBUS, de FROTA&Cia, é uma publicação da SF Comunicação e Eventos Eireli, de
circulação nacional e periodicidade bimestral, enviada a proprietários e executivos em cargos de
direção, de empresas vinculadas ao transporte
rodoviário urbano, rodoviário e de fretamento de
passageiros. Sua distribuição também abrange
os administradoras de frotas de ônibus e utilitários, além de executivos de empresas fornecedoras de produtos e serviços para a indústria
do transporte. Direitos autorais reservados. É
proibida a reprodução total ou parcial de textos
e ilustrações integrantes tanto da versão impressa quanto virtual, sem a prévia autorização
dos Editores. Matérias editoriais pagas não são
aceitas e textos editoriais não tem qualquer
vinculação com material publicitário. Conceitos
expressos em artigos assinados e opiniões de
entrevistados não são necessariamente os mesmos do Caderno ÔNIBUS, de FROTA&Cia.
Impressão²+DZDL*UiÀFD/WGD
Tiragem – 13.000 exemplares
Circulação – Outubro de 2019
Parte integrante da revista FROTA&Cia
Circula como encarte, junto com a
Edição Nº 208 de outubro de 2019
Dispensada de emissão de documentos
ÀVFDLVFRQIRUPH5HJLPH(VSHFLDO
Processo SF-04-908092/2002

PONTO A PONTO

COMPROMISSO SOCIAL
A Volkswagen Caminhões e Ônibus
comemorou, em setembro, a marca
de 20 mil ônibus entregues para
o programa Caminho da Escola. A
unidade de número 20 mil fez parte
de um lote de 144 veículos adquiridos
por Santa Catarina. “Desde o início,
a Volkswagen Caminhões e Ônibus
se comprometeu com o propósito
social do Caminho da Escola”, afirmou
Roberto Cortes, presidente e CEO
da empresa. “Ao longo dos anos,
nossa engenharia se dedicou a
construir veículos para transpor os
mais difíceis terrenos. E garantir que
milhões de crianças de todo o Brasil
pudessem chegar à escola com muito
mais qualidade”, completou.

RUBEN BISI ASSUME A FABUS

PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO

O diretor de Relações Institucionais da Marcopolo, Ruben
Antonio Bisi, é o novo presidente da Fabus (Associação
Nacional do Fabricantes de Ônibus) para o biênio
2019/2020. Ele sucede ao empresário José Antonio
Fernandes Martins, que também foi vice-presidente
da encarroçadora gaúcha e um dos mais influentes
porta-vozes do setor. Ruben Bisi assume a entidade no
momento em que o mercado inicia uma recuperação,
depois de quatro anos de queda na produção. O
executivo chega com a missão de atuar junto a entidades
governamentais, empresas automotivas, associações
setoriais, autarquias federais, estaduais e municipais,
com vistas ao desenvolvimento e o crescimento da
indústria brasileira do ônibus.

Depois do Rio de Janeiro, chega a vez de São Paulo testar
a tecnologia de pagamento de passagens de ônibus
através de cartões, com tecnologia de aproximação. Cerca
de 200 ônibus, de 12 linhas da capital paulista estão
testando a novidade, que possibilita a cobrança através de
cartões de débito, crédito, pré-pago, celular ou qualquer
outro dispositivo dotado dessa tecnologia, que dispensa
o uso de senha. Os pagamentos por aproximação são
comuns nas grandes cidades do mundo como Nova York,
Londres e Cingapura, entre outras. E, em muitos países,
já superam em 50% as transações presenciais, contra
menos de 30% registrados dois anos atrás, de acordo
com dados da Visa.
OUTUBRO DE 2019 |
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Amanhã será um novo dia
A 33ª. Edição do Seminário Nacional da NTU, realizado no mês de agosto em Brasília (DF),
mostrou mais uma vez que o sistema de transporte coletivo urbano do Brasil é escasso,
está deteriorado e que precisa de investimentos e reformas urgentes
POR SONIA CRESPO

O

transporte público urbano brasileiro parou
no tempo, preso a paradigmas do século
passado na sua concepção e
oferta de serviços, sem conseguir desempenhar plenamente sua função, operando com
infraestrutura inadequada, de
forma deficitária e sendo historicamente mal avaliado pelo
público. Ano após ano, a Associação Nacional das Empresas
de Transportes Urbanos – NTU
traz a público o agravamento
dessa dura realidade durante a
realização do seminário da entidade, que este ano aconteceu
em agosto, na capital federal.
Fundada em 1987, a NTU
representa em torno de 500
empresas operadoras de ônibus urbano e de caráter urbano perante os poderes federais e cerca de 70 entidades
patronais filiadas. O setor opera frota com 107 mil ônibus
e responde por 87% das viagens em transporte público coletivo urbano nas cidades brasileiras, gerando 405.798 mil
empregos diretos. O Seminário NTU 2019 investiu na temática “Construindo hoje o amanhã”, para a qual elaborou um
robusto programa de ação nacional, formulado em parceria
com importantes entidades ligadas ao setor de transporte
público, como a Associação Nacional de Transportes Público
– ANTP, o Fórum Nacional de Secretários de Transportes e
Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana e a Frente Nacional de Prefeitos – FNP. As cinco diretrizes estabelecidas pelo
programa têm como objetivo tornar sustentável a dobradinha
transporte público e mobilidade urbana. “Essa proposta
setorial reconhece o papel fundamental e
JUNHO DEDE
2019
2019
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Entre 1994 e 2012 a demanda de
passageiros no transporte coletivo urbano
sofreu uma redução de 24,4% e somente nos
últimos cinco anos essa queda foi de 25,9%

insubstituível desempenhado pelo transporte público na mobilidade urbana, condição que qualifica o setor como merecedor de mais atenção e recursos, hoje praticamente restritos
ao valor das tarifas arrecadadas dos passageiros pagantes.
O documento materializa a incansável busca por soluções e
transfere para quem de direito a obrigação de executar ações
em prol do passageiro, detentor do direito social ao transporte”, defende Otávio Cunha, presidente da NTU.
A primeira diretriz do programa esclarece que é fundamental qualificar a infraestrutura do transporte público, aumentando a extensão das vias prioritárias para ônibus nas 112
cidades brasileiras com mais de 250 mil habitantes para 8,8
mil quilômetros, obra que exigiria investimentos de R$18,7 bilhões do Orçamento Geral da União em um prazo de 4 anos.
Tal ampliação criaria 195 km de BRT, 1.095 km de Corredores

com Canteiro Central e 7.609 km de faixas
xas exclusivas
ira, ou seja,
e beneficiariam 42% da população brasileira,
abitam nas
mais de 87 milhões de brasileiros que habitam
cidades contempladas.
A segunda diretriz aponta as formas viáveis para
o financiamento do custeio do transporte
e público urbano. Um dos principais objetivos seria reduzir
eduzir o preço
da passagem para os usuários – medida essencial para
o setor, que enfrenta uma debandada gradual
de passageiros ano a ano. A diretriz sugere
gere
que a cobertura de até 50% dos custos do
transporte público urbano venha de receieitas extra-tarifárias, entre elas uma possísível contribuição do transporte motorizado
do
individual com a taxação dos combustíveis,
s,
licenciamento, estacionamento e circulaação, a desoneração tributária do setor e
a cobertura dos custos de gratuidades e
benefícios tarifários com recursos dos
orçamentos públicos. Estas medidas
permitiriam reduzir as atuais tarifas públicas cobradas dos passageiros em até 50% e, com isso, incluir pelo menos 10 milhões de brasileiros que hoje se deslocam
à pé, além de incentivar a migração de usuários do transporte
individual para o transporte coletivo. Seriam benefícios para
174 milhões de brasileiros, ou 84% da população do país, que
residem em 2.901 municípios que são atendidos por serviço de
transporte público por ônibus organizado.
O terceiro vetor do programa impõe medições de qualidade
para o transporte público brasileiro, criando padrões nacionais
de qualidade para monitorar o desempenho dos sistemas urbanos de transporte de passageiros, o que garantiria viagens
mais rápidas e com maior regularidade, redes de transportes
integradas e otimizadas, sistemas de informações integrados
e melhor tratamento disponibilizado aos passageiros.
Permeando todas as demais proposições do programa, a
quarta diretriz defende a transformação do transporte público
em instrumento de sustentabilidade e desenvolvimento social.
Ainda bem longe da nossa realidade diária, esta diretriz poderá transformar o ambiente do transporte público em lugar de
conveniência e desenvolvimento social, disponibilizando fontes
de informação e formação para os usuários durante as viagens.
A quinta e última proposição defende o lançamento do portal
“Transparência do Transporte” divulgando permanentemente informações claras e detalhadas sobre os sistemas de transporte
público das cidades brasileiras, assim como a oferta e a demanda dos serviços, receitas auferidas e os custos envolvidos.
ENTRAVES HISTÓRICOS
Historicamente o transporte público urbano do país vive
uma derrocada operacional e precisa reverter esse quadro
antes que o setor entre em colapso, advertem os dirigentes
da NTU. Os entraves começaram há cinquenta anos, a partir da década de 1970, quando o sistema passou a enfren-

tar a concorrência
de meios privados de
transporte motorizado, inicialmente o automóvel e, posteriormente, a motocicleta.
Essa concorrência foi
desigual, na medida
em
e que os custos sociais e ambientais
do uso desses veículos privados não
foram cobrados dos seus usuários,
ao contrário do que acontece, por
exemplo, na Europa. Adicionalmente, o custo da gasolina passou a ser
subsidiado com frequência, ao passo que o custo do diesel aumentou
muito mais, encarecendo a operação
dos ônibus e, consequentemente, as
tarifas cobradas dos usuários: entre
1999 e 2018 o custo do diesel aumentou 205% acima do aumento do
custo da gasolina (dados da NTU).
Em contrapartida, as medidas para garantir alguma prioridade à circulação dos ônibus nas vias vieram em poucas iniciativas (como Curitiba, Porto Alegre e São Paulo), mas em
escala insuficiente para trazer ganhos importantes. O crescimento expressivo da frota de automóveis fez com que esses veículos ocupassem 85% do espaço viário nas grandes
avenidas e causassem congestionamentos crescentes nas
grandes cidades, impondo lentidão à operação dos ônibus e,
consequentemente, motivando o aumento da frota necessária, dos custos de operação e da tarifa. Estudo feito em 1998
pelo IPEA e a ANTP estimou que isso provocava um aumento
no custo operacional dos ônibus de 15,8% em São Paulo e
9,6% no Rio de Janeiro. Se o estudo fosse refeito hoje, várias
cidades grandes do País poderiam apresentar prejuízos maiores que aqueles verificados em 1999, há 19 anos.
Cunha: tra
transporte
pra
público praticamente
sobrevive do valor
das tarifas
arrecadada
arrecadadas

Prejuízos acumulados
Segundo dados da NTU, no período de 1994 até 2012
a demanda de passageiros equivalentes teve uma redução
de 24,4%. Somente nos últimos cinco anos (2013- 2017)
a queda foi de 25,9%. O índice de passageiros equivalentes por quilômetro rodado pelos veículos caiu 38,8% entre
1994 e 2017. Entre 1995 e 2018 o custo de utilização do
ônibus urbano subiu 400,3% acima do IPCA, ao passo que
o custo de utilização do automóvel foi 255,2% inferior ao
IPCA. Além disso, as gratuidades e os descontos tarifários
atingiram o nível médio de 26,4% dos usuários nas grandes
cidades – caso eles fossem financiados por fontes externas,
a tarifa poderia ser reduzida em média 21,1%.
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Metra adota transporte sob demanda
POR SONIA CRESPO

Através do aplicativo Ubus,
passageiros terão acesso ao
novo serviço na linha seletiva
376-SBC da Metra, entre
o ABC e São Paulo, usando
ônibus exclusivos

Linha utiliza ônibus exclusivos de última
geração, com Wi-Fi, tomadas USB em todas
as poltronas, ar-condicionado e assento
reservado pelo passageiro

O

Transporte de passageiros sob demanda chegou à linha de ônibus seletiva 376-SBC da Metra, empresa
operadora do Corredor ABD e sua
extensão Diadema-Brooklin, na cidade de São
Paulo (SP). É um serviço de transporte diferenciado que está
sendo oferecido pela empresa em parceria com o aplicativo
Ubus, utilizando ônibus exclusivos de última geração, com os
mais avançados recursos tecnológicos, como entretenimento
a bordo via streaming, Wi-Fi de banda larga, tomadas USB em
todas as poltronas, ar-condicionado e assentos que podem ser
escolhidos e reservados.
Maria Beatriz Setti Braga, diretora executiva da Metra,
diz que o objetivo é atrair mais clientes para o transporte
coletivo, fundamental para a melhoria da mobilidade urbana
e da preservação ambiental. “Lançamos um serviço exclusivo
que alia os benefícios do transporte coletivo às vantagens do
transporte individual, além de contribuir para a redução de
emissão de poluentes e de congestionamentos”, diz a executiva. Os ônibus sob demanda têm carroceria Marcopolo Paradiso 1050 e chassi Mercedes-Benz O500, com capacidade
para 46 passageiros sentados, além de acesso para pessoas
com mobilidade reduzida.
A nova linha 376-SBC vai operar nos corredores entre a cidade de São Bernardo do Campo, saindo do Terminal Metropolitano São Bernardo, em direção à Avenida Engenheiro Luís Carlos
Berrini, em São Paulo, com algumas paradas ao longo do percurso. Durante a semana o primeiro coletivo sai às 5 horas e o
último às 20h15 (considerando saída do Terminal Metropolitano
de São Bernardo). Todos os passageiros que contratarem o serviço terão assento reservado e as paradas serão somente para
embarque e desembarque dos usuários. A consulta de preços
poderá ser feita no aplicativo Ubus.
JUNHO DEDE
2019
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Aplicativo em
ascensão
Simples e autoexplicativo, o aplicativo UBus foi criado para oferecer um transporte coletivo com todas as
comodidades dos aplicativos por demanda, mas com a
vantagem de preço mais acessível aos usuários, que poderão baixar o app gratuitamente, disponível nas versões
Android e IOS. Para o cadastro, é preciso colocar dados
pessoais e forma de pagamento, como dinheiro ou cartão
de crédito ou ainda a opção do bilhete BOM, o que facilita
ainda mais o bem-estar do passageiro.
Ao receber a solicitação de viagem, o aplicativo verifica a rota, dá as opções de marcação de assento, informa
horário do embarque e dá uma previsão do desembarque
e valor da passagem. Ao entrar no ônibus o usuário valida
a sua passagem com a leitura do QRcode e, simultaneamente, as informações aparecem para o motorista em
um tablet que fica anexado ao painel do veículo. Milena Romano, vice-presidente do UBus, diz que é possível pensar
em soluções de tecnologia que ajudam a resolver a questão da mobilidade no País: “Oferecemos para o cliente um
ir e vir fácil, com conforto, segurança e sustentabilidade.
O transporte sob demanda está ganhando cada vez mais
espaço e no final quem ganha é o passageiro”.

Entregando seus produtos
com qualidade, rapidez e
segurança do início ao fim,
em mais de 1800 cidades
Não é à toa que estamos em 1o lugar no segmento
de comércio eletrônico no Top do Transporte 2019.
Com o nosso novo serviço TFO em rede conseguimos
transportar produtos de pequenos e grandes varejistas
por quase todo o país. Com agilidade e segurança,
oferecemos soluções singulares e eficientes para
os processos de distribuição.
Entregue com qualidade, entregue com a Transfolha.

comercial@transfolha.com.br
w w w.transfolha.com.br

MOVIMAT

Empilhadeira
Retrátil FMX
NG Cabinada,
lançamento da
STILL: equipamento
possui cabine e
chassi em uma única
peça e trabalha
em ambientes
de até -30°C

Intralogística ganha evidência
Integradas no mesmo espaço da São Paulo Expo, Movimat e Fenatran fortalecem e
ampliam a conexão existente entre as novas soluções em movimentação de materiais e
as operações de transporte e armazenagem de cargas
PORSONIACRESPO

E

m busca de novas sinergias comerciais, a Movimat surge renovada e integrada à Fenatran 2019. A decisão
da Reed Alcântara Machado, organizadora de ambas
as feiras, é estratégica: “Sabemos que as novas tecnologias em movimentação de materiais criam uma conexão
importante entre as operações de transporte e armazenagem
e, por isso, decidimos integrar as duas feiras em um único espaço físico conjunto”, explica Luis Bellini, diretor de eventos
da empresa. Além disso, este ano a Movimat conta com 80
expositores, 18% a mais que na edição passada e, até
o início de outubro, mantinha um volu-
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me de pré-credenciamentos 80% superior às intenções de
2017. O avanço da automação nos processos de intralogística permeia a grande maioria das novidades deste ano na Movimat, que acontece de 14 a 18 de outubro no São Paulo Expo,
em São Paulo (SP). A feira reunirá os principais compradores
da indústria e dos setores de Distribuição, Atacado, Varejo
e Comércio Eletrônico interessados em produtos, serviços,
soluções, conteúdo e o que há de mais moderno para eficiência de seus processos logísticos voltados à indústria 4.0.
São novidades que concentram soluções direcionadas à toda
a cadeia logística dos principais nichos do mercado. Segundo

Além disso, a participação da KION na Movimat não é uma ação isolada: “Nossa participação
na feira faz parte de uma
estratégia anual, e nesta
SINERGIA
semana de evento tamA Movimat concenbém temos a oportunidatra fabricantes do setor
de de concretizar muitas
de movimentação e arações já em desenvolvimazenagem de materiais
no Brasil e para o Grupo
mento e em andamento.
KION, que lidera o mercaPreparamos ações específicas e promoções
do nacional no segmento,
de produto juntamente
é importante marcar preà área de KION Financial
sença e mostrar lançaServices com taxas atramentos de produtos e sotivas para que os nossos
luções que reforçam seu
clientes tenham o efetivo
posicionamento premium
O Computador Móvel
Memor 10 é uma das
benefício de nos visitar”, antecipa.
no mercado, diz Kareen Marjorie Ratton, Bunovidades que serão
Na feira deste ano daremos destaque
siness Development Manager do Grupo KION.
apresentadas pela
ao
conceito
de Intralogística Conectada,
“Acreditamos que há uma sinergia na feira e
Codedata
apresentando algumas soluções integraque compradores interessados em caminhões
também estão interessados em armazenagem
das: A Dematic exibirá com nosso parceiro
e movimentação interna de materiais, de forma que essa siÁguia Sistemas uma solução para transporte, separação
e distribuição de pedidos fracionados e gestão com WCS;
nergia de setores é benéfica para todos os expositores e visijá a STILL e a Linde demonstrarão equipamentos com
tantes do evento”, avalia.
tecnologia de ponta. No estande haverá uma demonstraO fechamento de negócios em si é o maior objetivo de
um evento, admite Karen Ratton, “mas em épocas desfavoção real, onde a STILL e a Águia Sistemas farão operação simulando o processo de movimentação de materiais
ráveis o ciclo de venda fica mais longo e a decisão por compra
dentro de um armazém.
de equipamentos e soluções no segmento de bens de capiEntre os equipamentos da STILL, o destaque será o
tal nunca é imediata”, adverte. “Mesmo que os negócios não
lançamento da Empilhadeira Retrátil FMX NG Cabinada,
aconteçam no evento, a experiência promovida para quem nos
que trabalha em ambientes de até -30°C com kit frigovisita certamente define uma compra futura”, acredita.
Bellini, a expectativa é de
que 60 mil pessoas explorem o complexo de eventos Fenatran-Movimat.

A Capo Engenharia
mostrará em seu
estande alguns dos
novos sistemas de
carga e descarga
automatizada para
caminhões.
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O Conveyer Belt Forks Kaup
Saur, ou garfos com Esteiras,
foi lançado pela Saur em junho
deste ano e será uma das
atrações do estande da marca

rífico. A empilhadeira possui sistema anticongelamento,
microinterruptores, potenciômetros e óleo de transmissão hidráulico, específico para baixas temperaturas. O
equipamento possui cabine e chassi em uma única peça:
é a única retrátil cabinada desenvolvida e produzida pela
STILL, com projeto e fabricação nacionais, onde a cabine

é parte integrante do chassis
do equipamento. Geralmente,
as demais máquinas do mercado produzem o equipamento
e terceirizam a construção da
cabine, que é instalada após a
produção do equipamento padrão. O assento do operador
é feito de couro sintético com
sistema de aquecimento, há
um excelente acesso à manutenção, maior ângulo de abertura das portas, vidros com
sistema antiembaçamento, posicionados para dentro das
extremidades do equipamento e com fixação por borrachas, além de contar com maior espaço interno, excelente
visibilidade de trajeto e carga e grade de proteção.
A STILL também exporá no estande as transpaleteiras

A fabricante Linde
apresentará a nova
empilhadeira H160Ds,
com capacidade para
16 toneladas, ideal para
operações pesadas em
diferentes setores
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elétricas da marca — como a EGU 20 C, que é líder nacional
no segmento —, e também a Empilhadeira Patolada modelo
EGV, altamente eficaz, de simples manuseio, baixo custo de
manutenção e altos índices de produtividade, além de uma
série de equipamentos elétricos do seu porfólio.
Já a Linde apresentará a empilhadeira H160Ds, com
capacidade para 16 toneladas, que já tem disponibilidade imediata para entrega. O equipamento, da classe Heavy Truck, chegou ao Brasil recentemente e é ideal para
operações pesadas em diferentes setores, como portos,
usinas, siderúrgicas, indústria de papel e celulose, madeira, mineração, agronegócio, entre outras aplicações.
Potente, o equipamento foi preparado para grandes desafios logísticos, como movimentar contêineres de 20” ou
cargas com larguras maiores que 4.000 mm. Este modelo
de máquina é o único do mercado que é transportado dentro de um contêiner de 40” HC. A empilhadeira também
é fabricada nos modelos HT100Ds, HT120Ds, HT140Ds,
HT150Ds, HT160Ds e HT180Ds, respectivamente
seect a e te se
guindo 10, 12, 14, 15, 16 e 18 toneladas
s de capacidade
de carga, e capacidade de elevação de até 7.000 mm.
Uma curiosidade sobre o equipamento é que os que possuem capacidade de 16 t são os mais comercializados
mercializados no
mundo, seguidos dos de 10 t.
Todos estes equipamentos contam com muita tecnologia embarcada, conectados com diferentes
rentes serviços
disponíveis, como nossos sistemas de gestão de frota
por meio do FleetManager, para a STILL, e do Linde Connect, para a marca Linde.
SHOW-ROOM
A revendedora de equipamentos Retrak
rak considera a
Movimat a feira mais tradicional do calendário
dário
logístico do Brasil e nela apresentará em seu
estande um show room de equipamentos. “Sos edimos expositores há 20 anos e nas últimas
ções observamos um crescimento interessante
essante
de visitantes. O formato da feira evoluiu bastante
astante
e está se adaptando cada vez mais as necessidades dos visitantes e expositores”, opina
na Fábio
Pedrão, diretor executivo da Retrak. “O momento
econômico é de cautela, mas a Movimat é uma ótima oportunidade para prospectarmos novos
os clientes
e apresentarmos nossas soluções”, acrescenta.
centa.
Para a Retrak, o ano de 2018 vem apresentando
sentando bons
resultados e Pedrão estima um resultado financeiro
anceiro generoso para o período: “ Nosso faturamento crescerá
rescerá acima
de dois dígitos se comparado a 2018”, adianta.
nta. O executivo acredita que o ano de 2019 deverá crescer
escer entre 5
e 6% em números de equipamentos fabricados
ados no país,
em relação ao ano anterior. “Previsões de crescimento
escimento de
10% para 2020 são possíveis desde que nãoo haja mudança brusca da economia mundial”, avalia.
O show-room preparado pela empresa mostrará a li-

nha completa de equipamentos da marca STILL, entre eles
a Empilhadeira Trilateral modelo MX-X, para corredor estreito com capacidade de 1,5t e elevação de 17,8m, a selecionadora de pedidos vertical modelo EK, com capacidade
de 1,2 tonelada, e a Empilhadeira retrátil Still modelo FMX
NG, com capacidade de 2t.
PARCERIA
De acordo com Enio André Heinen, diretor Comercial da
SAUR, empresa que participa da Movimat desde sua primeira edição, a parceria com a Fenatran fez com que a feira
ganhasse mais visibilidade e atualmente todos eventos que
proporcionam o networking entre clientes e fornecedores
têm uma importância estratégica para a ampliação de negócios. O executivo diz que a empresa registrou boas captações comerciais no primeiro semestre deste ano, mas
percebeu uma estagnação do mercado nos meses seguintes e acredita que a Movimat traga bons contatos para
iniciar
c a novas
o as ttratativas
atat as de negócios.
egóc os
Para esta edição da feira, a SAUR vem com uma temática
comemorativa aos 40 anos de parceria com a empresa alemã
KAUP. “O acordo entre as empresas, permite a transferência
de tecnologia no desenvolvimento de equipamentos para empilhadeiras, resultando em equipamentos robustos, com desempenho capaz de melhorar a eficiência da movimentação de
cargas nos processos intralogísticos”,

A Kaufmann
demonstrará a
eficiência dos
transportadores
Moveflex,
esteiras flexíveis
para carga e
descarga em
armazéns
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destaca Heinen. Essa parceria, estabeleceu, ao longo de 4
décadas, melhorias significativas para o mercado brasileiro,
incentivando a mecanização dos processos, além de contribuir na produtividade, ergonomia e segurança na movimentação de materiais, detalha o executivo.
Entre as novidades apresentadas no estande nº B142, a
SAUR destacará o Conveyer Belt Forks Kaup Saur, ou garfos
com Esteiras, equipamento que foi
apresentado ao mercado br
brasileiro em junho deste an
ano
e foi desenvolvido pa
para
agilizar a expedição da
das
cargas sem paletes.
palete
Sua estrutura é com
composta por garfos co
com
esteiras acoplados e
em
um posicionador de ga
garlatefos com deslocador lat
movimentar
ral. Permite moviment
a carga através do palepal
te em folha (sleepsheet),
(sleepsheet
dos
agilizando a expedição do
materiais, com melhor
melh
visibilidade. Além do ConCo
mostraveyer, a também mostr

A empilhadeira
retrátil Still
modelo FMX
NG, com
capacidade
de 2t, é o
destaque da
Retrak na feira

rá outros componentes da marca, como o Posicionador Duplo
de Garfos, a Garra para Bobinas, o Selecionador de Camadas
Frontal – Layer Picker e os Garfos da marca Vetter, outra
grande parceira da empresa, de origem alemã.
ESTUFADOR
A Combilift, uma das líderes mundiais em soluções
customizadas de movimentação de materiais, anuncia
na Movimat o lançamento do Estufador Universal de
Contêiner Combi-CSS, projetado para otimizar e simplificar o carregamento mecanizado de produtos, incluindo
cargas longas, em contêineres. O Combi-CSS está sendo produzido em série e tem como proposta associar
funções no carregamento: erguer e manobrar a carga
lateralmente e empurrar o produto para dentro do contêiner, ganhando tempo e eficiência na operação.“Tenho
confiança que empresas que estufam contêineres irão
adotar este novo produto, da mesma forma que já utilizam o Movimentador Universal, devido às melhorias proporcionadas em segurança e produtividade”, comenta o
CEO da Combilift, Martin McVicar.
A configuração do Combi-CSS é uma plataforma baixa,
independente, e tem um sistema de tração bidirecional em
que uma chapa de aço Hardox 500 é apoiada. Tem capacidade de 30 toneladas e permite que uma carga completa seja
preparada fora do contêiner e carregada em 3 minutos para
dentro do contêiner de 20 pés ou 6 minutos para um contêiner de 40 pés. Uma vez carregada, a plataforma é guiada
para dentro do contêiner através de um mecanismo que consiste de quatro cilindros que se movem em sequência. Pinos
conectam e tracionam a chapa de aço, eliminando qualquer
possibilidade de dano ao produto. Quando o produto estiver
completamente carregado no contêiner, um portão hidráulico é fixado junto à sua porta e é travada transversalmente à
plataforma, segurando o produto no interior do contêiner à
medida que a chapa de metal é removida.
NOVOS CENÁRIOS
Para Carlos Monroi, do departamento comercial da
fabricante de tecnologias Codedata, o setor de Intralogística vive um momento de crescimento tanto no Brasil
como na América do Sul e a presença da marca na Movimat é uma oportunidade única para conhecer as novas
demandas em sistemas de tecnologia. “Por mais que estejamos atravessando um momento delicado em nossa
economia, preferimos manter o otimismo no futuro, pois
existem clientes com vários cenários e planejamentos,
inclusive aqueles que busca muitas vezes este momento
para se diferenciar de seus concorrentes”, lembra. Além
disso, a Movimat reúne empresas que compartilham ex-
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periências de sucesso, pesquisas e novas soluções para
segmento logístico”, acrescenta.
Para driblar as atuais barreiras econômicas, Monroi
conta que a Codedata vem agregando verticais que possam
contribuir ao portfólio da marca: “Por exemplo, estamo oferecendo venda associada a serviços de manutenção, em um pacote único. A diversificação dos serviços nos ajuda a continuar
elevando os negócios e ponto de vislumbrarmos crescimento
mesmo em períodos de crise”, relata. A marca apresentará
algumas novidades na Movimat: o Computador Móvel Memor
10 e o Leitor Industrial PowerScan 9500 Auto Range, entre
outros, e anunciará a abertura da filial no Distrito Federal e o
início da cobertura da região Centro Oeste do país.
Marcas consolidadas como a Fulguris, fabricante de
baterias, não costumam fechar negócios na Movimat, explica diz Márcio Roberto Aguado, gerente de Vendas, mas a
feira tem como função estreitar o contato com alguns dos
principais clientes da marca, como o Grupo Kion, Hyster e
Yale, Paletrans e outros. “Este é um mercado amplo para
nós e as oportunidades são constantes”, diz o executivo,
revelando que entre janeiro e setembro deste ano, a marca ampliou 7,12% seu faturamento em relação ao mesmo
período de 2018. Este ano a Fulguris traz para a Movimat
a Bateria Fast Charge/Opportunity Charge, “um produto intermediário, com preço muito acessível, que fica entre as
bateiras convencionais e a tecnologia de LItio-ion”, além de
produtos voltados para o meio Metroferroviário.
Na Movimat, a Kaufmann exibirá o funcionamento do
sistema de roteirização de mercadoria de forma modular,
ou seja, automação de rotas de produtos embalados com
base em códigos de barras, 2D ou até mesmo etiquetas
de RFID. “Também demonstraremos a eficiência de nossos
transportadores Moveflex, esteiras flexíveis com um dos

melhores deslizes do mercado, além do sistema checkweigher, um módulo de pesagem dinâmico para conferência de
peso em tempo real”, explica o engenheiro Giuseppe Corsi, responsável pelo departamento comercial da Kaufmann,
destacando que a empresa está de volta à feira, após um
pequeno período de ausência, por achar que a Movimat
terá, neste ano, um aumento de público e mais focado em
produtos para movimentação e logística.
A Capo Engenharia mostrará aos visitantes da Movimat os novos sistemas de carga e descarga automatizada
para caminhões, com as docas de piso móvel e o sistema
da Capo no caminhão, que carrega e descarrega carretas
em 2 minutos, diminuindo custos de intralogística e maximizando o uso dos caminhões.
José Ricardo Bráulio, diretor da fabricante de paletes
José Bráulio Paletes, que está há 45 anos nesse mercado
e já participou de todas as edições anteriores da Movimat,
diz que as oportunidades surgem nas crises e a proximidade
com o cliente que acontece em uma feira como esta é um
momento único. “O público se mostra interessado e atento
aos lançamentos, sempre questionando de forma inteligente”, avalia. A empresa lançará durante o evento os paletes de
plástico, com forte apelo sanitário, e exibirá seu portfólio de
estruturas porta-paletes.
Também a fabricante de paletes JR Pallets conta com a
Movimat para alavancar as vendas dos produtos da marca:
“Espero que a feira nos ajude a crescer comercialmente em
2020 e quem sabe ainda este ano”, torce Rivaildo Ferreira,
diretor da empresa. Além da venda, reforma e coleta de paletes, a empresa oferecerá em seu estande o SGR – Sistema
de Gestão da Logística Reversa. “O sistema pode controlar
não apenas os paletes mais também contentores, racks,
bags, caixas, enfim, todo seu ativo em trânsito”, explica.

A Combilift lançará
na Movimat o
Estufador Universal
de Contêiner CombiCSS, projetado
para otimizar
e simplificar o
carregamento em
contêineres
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AJUDA PROFISSIONAL
O mercado de Comunicações & Relações
Públicas ganha um importante reforço,
com a chegada da 4Trust, especializada em
comunicação empresarial. Sob o comando
de Solange Fusco (foto), ex-diretora de
Comunicação do Grupo Volvo, a nova agência
buscará promover uma melhor interação
entre empresas e stakeholders. “Diariamente
observamos empresas cujas marcas são
devastadas pela inércia ou despreparo para
enfrentar crises. Por isso, é preciso estar
preparado para situações difíceis, que podem
acontecer a qualquer momento e impactar
a imagem, a marca ou os seus produtos”,
ensina a profissional.

REDE IVECO I
A Iveco e o Grupo Forza
inauguraram mais uma casa, desta
vez em Itaitinga, região metropolitana
de Fortaleza (CE). A revenda vai
ofertar toda a gama de veículos da
marca, incluindo caminhões e ônibus,
além de uma ampla estrutura de
serviços de pós-venda.

• A Confiancelog, que opera
na cadeia do frio, tem um novo
gerente comercial. O escolhido
é Sidney Honorato da Silva,
profissional com mais de 10 anos
de experiência em armazenagem
frigorificada. E passagens pela
Cefri, Arfrio e Superfrio, entre
outras empresas.
• José Queiroz
(foto) é o novo
diretor de
marketing da
CNH Industrial,
que reúne as
marcas Case IH,
CASE Construction Equipment,
New Holland Agriculture, New
Holland Construction, Iveco e
FPT Industrial. Nessa função, o
executivo será responsável pela
unidade de pós-venda da empresa
para a América do Sul.

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

REDE IVECO II
Segundo Marcelo Assis, gerente de Desenvolvimento da Rede de
Concessionárias da Iveco na América do Sul, a marca deve expandir ainda
mais sua presença em 2019. “Atualmente temos 71 pontos de atendimento
no país e, até o final do ano, vamos alcançar 84 pontos”, promete Marcelo.

PRÊMIO MOVER

CONFIANÇA NO PAÍS

A Cootravale (Cooperativa
dos Transportadores do
Vale) conquistou o Prêmio
Mover 2019, na categoria
“redução de sinistros”.
A honraria é concedida
pela Opentech, em
reconhecimento às melhores
práticas em gestão logística
e gerenciamento de riscos.

A FM Logistic anunciou que
vai investir entre 10% e 12% do
faturamento regional no Brasil,
para ampliação de sua estrutura
e em novas tecnologias. ‘O Brasil
é mercado-chave para os nossos
negócios e, por isso, queremos
dobrar o faturamento regional até
2022”, afirmou Jean-Christophe
Machet, CEO da empresa.

ABRIL DE 2019
DE 2019
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VAI E VEM

O Grupo Carrefour inaugurou seu
mais novo CD no Brasil. A estrutura
está localizada na cidade de Cajamar
(SP), em uma planta de 64 mil m² e
tem capacidade para armazenar mais
de 300 mil itens.

Aqui, robustez e performance
rodam em equilíbrio.
Ao dirigir um Caminhão DAF, você percebe que qualidade e robustez estão em equilíbrio
em todos os detalhes. Seja qual for o tipo de estrada ou a carga, um Caminhão DAF
dá conta do recado com baixo consumo e conforto total para o motorista.
Em resumo, tudo o que o transportador brasileiro procura
ele pode encontrar em um Caminhão DAF.

A DAF É TUDO O QUE VOCÊ PRECISA.

DAF IS ALL YOU NEED

Toda evolução vem
acompanhada de
uma revolução.
UMA NOVA ERA DE SERVIÇOS PARA
UMA NOVA GERAÇÃO DE CAMINHÕES.
A nova geração de caminhões Scania já está
conquistando as estradas brasileiras. E, com
ela, novas soluções em serviços completamente
personalizáveis para a sua operação.
É a conectividade otimizando a disponibilidade
dos veículos, reduzindo custos de manutenção e
consumo de combustível.
Venha conversar com a gente.
Nós lhe entregaremos uma solução na medida,
feita para o único negócio que importa. O seu.

FLEET CARE

PMS FLEXÍVEL

DRIVER SERVICES

Gestor de Frota Scania
potencializando
a disponibilidade
da sua frota

Até 25% de redução
nos custos de
manutenção

Até 10% de
economia
de combustível

Saiba mais no site www.solucoesscania.com.br

