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A SALVAÇÃO
DA INDÚSTRIA

O bom desempenho do agronegócio reduz as
perdas dos fabricantes de caminhões na pandemia,
em decorrência da paralisação da produção
FROTA&CIA 3.1 TEXTO, ÁUDIO E VÍDEO EM UMA SÓ EDIÇÃO
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EDITORIAL

Um mundo novo

D

epois de produzir duas séries de edições,
retratando o impacto da pandemia do
coronavírus nas empresas de transportes,
Frota&Cia dá início a uma nova campanha
com o mesmo objetivo. Dessa vez, porém, com foco
na indústria automotiva dedicada à produção de
veículos comerciais.
Nessa e na próxima edição vamos mostrar
aos milhares de leitores e internautas que
nos acompanham, como os fabricantes
de caminhões, ônibus e implementos
rodoviários estão enfrentando esse difícil
momento porque passa o país e o mundo.
Bem como as saídas para a crise, que
possam resultar em benefícios para os
transportadores rodoviários de cargas,
que constituem o principal cliente das
montadoras de veículos.
Dessa forma, a SFCom dá
José Augusto Ferraz
prosseguimento à trajetória que
Diretor de Conteúdo
projetou antes mesmo da crise, no
sentido de acelerar o processo de migração do portfólio impresso
para o meio digital. Prova da afirmação é adoção do conceito
multiplataforma, batizado de Frota&Cia 3.1, que apresenta o mesmo
conteúdo editorial em três diferentes formatos: texto, vídeo e áudio
para o leitor escolher.
As mudanças, contudo, não param por aí. Até mesmo a Divisão
de Eventos da SFCom vem se preparando para o novo formato
virtual. Um mundo inteiramente novo que se abre para produtores de
conteúdo, patrocinadores e convidados do evento. E que possibilitam
audiências infinitamente maiores que os eventos presenciais e muitos
mais recursos técnicos e audiovisuais.
Empreender em um terreno ainda novo e desconhecido tem o
propósito de se antecipar às expectativas de leitores e anunciantes.
Para que possamos avançar ainda mais no novo mercado que
certamente irá surgir ao final dessa triste momento, ainda mais
fortalecidos do que nunca.
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CAPA
Nova série de Frota&Cia mostra os impactos da
pandemia do coronavírus na indústria automotiva,
dedicada à fabricação de veículos comerciais e as
perspectivas para os próximos anos
ENTREVISTA – ROBERTO LEONCINI
O vice-presidente de Marketing, Vendas, Peças e
Serviços da Mercedes-Benz aposta na recuperação
do mercado brasileiro de caminhões, passada a
tormenta provocada pela pandemia do coronavírus
ENTREVISTA – RICARDO ALOUCE
As vendas de caminhões da Volkswagen Caminhões
e Ônibus recuam 3,8%, bastante inferior à média
do mercado que caiu 15%, explica o vice-presidente
de vendas, marketing e pós-vendas da empresa
ENTREVISTA – JORCEI CHIOCHETTA
O diretor de Operações da Translovato relata os
impactos da pandemia nos negócios da empresa e
defende a comunicação ágil e clara com os clientes,
como forma de aumentar a produtividade
ENTREVISTA – LUIS GAMBIM
O diretor comercial da DAF Caminhões surpreende
o mercado, ao registrar um avanço de 28% no
volume de licenciamentos e, ainda, lançar uma nova
versão da linha XF em plena pandemia
ENTREVISTA – ALCIDES CAVALCANTI
Em meio a um mercado quase imobilizado por
causa do distanciamento social, a Volvo avança
ainda mais no mercado de caminhões pesados.
Conﬁra na entrevista com seu diretor comercial
ENTREVISTA – SILVIO MUNHOZ
Sistema produtivo da Scania, baseado na produção
sob demanda, explica o baixo desempenho da
marca nos primeiros sete meses do ano, segundo
seu diretor comercial
ENTREVISTA – RICARDO BARION
Depois de um período de turbulência e baixas
vendas, a Iveco dá a volta por cima ao apresentar
resultados positivos no volume de licenciamentos,
no mesmo momento em que a indústria recua
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CARROCERIAS
A Marcopolo, em parceria com a BYD, desenvolvem
nova carroceria para ônibus articulado, projetada
especialmente para chassis de propulsão elétrica,
para operar na linha verde de São José dos Campos
CAMINHÕES
Depois de apresentados na Fenatran 2019, os
primeiros veículos movidos a gás natural veicular
e/ou biometano da Scania deixam a fábrica para
iniciar sua operação comercial nas empresas
TRANSPORTE URBANO
Nova publicação da NTU traz os números
atualizados, que mostram o impacto provocado
pela queda nos volumes de passageiros
transportados junto aos operadores urbanos
MANUFATURA
A Volkswagen Caminhões e Ônibus inicia em caráter
linha experimental a construção dos primeiros
protótipos do caminhão elétrico e-Delivery, cuja
produção em série deve começar no ano que vem

42

CAMINHÕES
Em plena pandemia, a DAF Caminhões introduz
melhoramentos na linha XF, com destaque para um
novo motor, câmbio e cabine que devem colaborar
para incrementar as vendas no mercado de pesados

SEÇÕES
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É uma “vanzona!”

“Onibusinho!”
“Vanzona!”

No trânsito, dê sentido à vida.

Nova Sprinter 19 + 1 com entrada
pela porta dianteira. Uns vão chamar
de “vanzona”, outros de “onibusinho”.
A nova Sprinter 516 CDI 19 + 1 lugares é uma nova opção de mobilidade que oferece mais agilidade no dia a dia.
Com entrada dos passageiros pela porta dianteira e corredor livre até a última fileira de bancos, é ideal para quem
busca otimização logística, conforto e rentabilidade. Com a Sprinter 19 + 1, você vai entrar pela porta da frente no
negócio de transporte. Seus passageiros também.
MercedesBenzVansBr

mbvansbr

CRC: 0800 970 9090 | vans-mercedesbenz.com.br
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NOVO MERCADO
Depois de ocupar seu espaço no mercado de automóveis
de passeio – e representar um grande filão de negócios
para as montadoras de veículos - a terceirização de frotas
começa a ganhar musculatura no segmento de veículos
comerciais. Duas vendas recentes mostram o peso do
negócio, que oferece aos clientes a dispensa do investimento
em imobilizado, o uso por demanda e a redução dos custos
de manutenção.
• A Volkswagen
Caminhões e Ônibus
fechou a maior venda
de sua história, como
resultado da compra de
1.350 caminhões de uma
só vez pelo Grupo Vamos,
braço da Simpar e dedicado à terceirização de frotas de
veículos comerciais pesados.

TESTES DE CAMPO I
A Waymo, uma empresa de veículos autônomos associada ao Google,
colocou em teste os primeiros caminhões sem motorista nos Estados
Unidos. Eles vão rodar em estradas do Texas, Novo México, Arizona e
Califórnia em regime experimental, porém, monitorados por motoristas
de segurança treinados para situações de risco. A empresa não informou
o cronograma de ações até a operação comercial dos veículos.

DESCONTO
PROMOCIONAL

TESTES DE CAMPO II
A Agência Nacional de Aviação (Anac) autorizou o início de
testes para a entrega de produtos via drones, incluindo os serviços de
delivery. A autorização foi concedida à empresa Speedbird e permite
que o equipamento
vá além do campo de
visão do operador, até
a distância de 2,5 km
do ponto de decolagem.
O drone de modelo
DLV-1 pesa cerca de 9
kg e pode levar cargas
de até 2kg a uma
velocidade de 32km/h.

LOJA CONCEITO
A RTE Rodonaves inaugurou sua
segunda loja conceito, para servir como
ponto de coleta e entrega de mercadorias,
dentro do conceito ‘Retire na Loja’
criado pela transportadora. A unidade
está localizada no interior do Mega Polo
Moda, maior shopping atacadista do
Brasil, situado no bairro do Brás, em São
Paulo (SP). “A ideia é proporcionar uma
experiência mais personalizada, inovadora
e que traga agilidade para todos os nossos
consumidores”, afirma João Naves,
presidente da RTE Rodonaves.
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Até dezembro, a Scania
está oferecendo condições
especiais para aquisição do
extrapesado R 500 6x4 grain transport.
A empresa oferece descontos em
programas de manutenção
e a possibilidade de escolha
de três pacotes com redução
progressiva de valores, que pode
chegar a 42%. Além disso, no caso de
financiamento, o pagamento da primeira
parcela pode ser feito seis meses
depois do faturamento.

RNTRC DIGITAL
A partir de agora, o Registro Nacional de
Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC)
passa a ser 100% digital. O anúncio foi feito
pela Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) que explicou que a medida tem o objetivo de
desburocratizar e simplificar o cadastro, bem como
aprimorar a eficiência do transporte de cargas do
país. Para acessar o sistema basta se cadastrar no
site da antt (antt.gov.br).

• A Mercedes-Benz, por
sua vez, comemorou a venda
de 80 caminhões Atego
modelo 2730 6x4 na versão
betoneira, para a Unidas
Trucks, segunda maior
locadora de veículos do país.

CÂMARA DE ARBITRAGEM
O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de
São Paulo e Região (Setcesp), em parceria com o Simdicam-SP,
sindicato que representa os transportadores autônomos no estado,
criou a Câmara de Arbitragem do Transporte de Cargas (CATC). A
iniciativa tem o propósito de solucionar conflitos de interesses entre
trabalhadores e empresas, sem o envolvimento do Poder Judiciário.
A medida tem plena justificativa. Somente em 2019 o volume de
ações trabalhistas alcançou a marca de 1,5 milhão de processos na
Justiça, segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho

INVESTINDO NA CRISE
De olho na retomada nos negócios, a Braspress
saiu na frente ao anunciar a aquisição de 235
caminhões da Mercedes-Benz; um investimento
da ordem de R$ 105 milhões, incluindo os
implementos rodoviários. Segundo Urubatan Helou,
presidente do Grupo HP, controladora da empresa,
a motivação para a compra foi o “chamamento do
mercado”, diante do aumento do varejo online. “A
infraestrutura você prepara antes da demanda
econômica e sabemos que ela vai aumentar muito
ainda”, explicou o empresário.
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SERVIÇO EXPRESSO
A Paccar Parts acaba de lançar
um serviço rápido, voltado para a
troca de óleo e filtros na rede de
concessionárias DAF. O serviço
batizado de Express funciona como um
Box Rápido para atender os caminhões
em trânsito, sem comprometer os
prazos e trajetos. Para agendar o
serviço, basta entrar em contato pelo
DAF Agende Fácil, no telefone (42) 99103-6412 (WhatsApp).

SAFRA RECORDE
A Conab (Companhia Nacional de
Abastecimento) estimou que a safra brasileira
de grãos 2020/21 pode alcançar uma nova
marca histórica, puxada pelo milho e a soja. O
volume total projetado é da ordem de 278,7
milhões de toneladas, o que representa uma
alta de 8% em relação à temporada anterior.
Em tempos de pandemia, a notícia é motivo
de festa não apenas para os produtores, mas
para toda a cadeia produtiva do setor.

REVISÃO NA TABELA
A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) decidiu alterar
as regras gerais, metodologia e os coeficientes dos pisos da tabela
de fretes mínimo. A principal mudança faz referência ao quilômetro
rodado na realização do serviço de transporte rodoviário de cargas,
por eixo carregado. Segundo Éderson Vendrame, presidente do
Setcom, que reúne as empresas de transportes do Oeste MeioOeste catarinense, “por causa das inconsistências, a tabela não
está sendo praticada pelos embarcadores”.

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

REUNIÃO VIRTUAL DEBATE REFORMA TRIBUTÁRIA
Nem mesmo o isolamento social imposto pelo combate à pandemia do coronavirus impediu que a Comissão de Jovens
e Empresários do Núcleo de São Paulo (Comjovem SP) continuasse com suas atividades. No dia 26, o grupo liderado pelo
coordenador Luis Felipe Machado promoveu uma reunião virtual para debater os impactos de uma eventual reforma tributária.
O palestrante foi o assessor jurídico do Setcesp, Adauto Bentivegna Filho, que explicou os três projetos que
tramitam no poder legislativo sobre o tema, à espera de votação para aprovação ou veto. São duas Propostas de Emenda
Constitucional (PEC 45 e PEC 110, ambas em tramitação
no Senado. O terceiro é o Projeto de Lei 3887/20, que se
encontra na Câmara dos Deputados. Bentivegna foi enfático ao
declarar que todas as propostas visam “simplificar o sistema
de arrecadação e não diminuir a carga tributária”. Luis Felipe
Machado perguntou ao assessor jurídico o que ele acreditava
ser uma Reforma Tributária justa para o setor. “Para que
um sistema de arrecadação funcione bem, ele precisa de ter
cinco características: simplicidade, clareza, transparência,
neutralidade e equidade”, respondeu o especialista.
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Bendita safra
O bom desempenho do transporte de grãos movimenta o mercado
de caminhões pesados no Brasil, mas fabricantes lamentam as perdas
com a paralisação da produção em função da pandemia do coronavírus
POR JOSÉ AUGUSTO FERRAZ

U

m choque brutal e terrível. Assim resumiu o diretor
comercial da Scania, Silvio Munhoz, ao ser questionado
por Frota&Cia sobre os impactos da pandemia do
coronavírus no mercado brasileiro de caminhões. “Nós
estávamos navegando em mar tranquilo, com perspectivas
excelentes para 2020 e de repente veio o choque. Todo mundo
foi para suas casas e a indústria parou completamente.
Ficamos 30 dias sem produzir um caminhão, um ônibus ou um
motor sequer”, explica o executivo.
A frase sintetiza de forma dramática os efeitos da
paralisação da economia na indústria de veículos comerciais,
em decorrência da necessidade de isolamento social, para fazer

frente ao avanço do vírus no país. Os números falam por si.
Segundo a Anfavea, que representa os fabricantes de veículos,
a produção das fábricas de caminhões e ônibus apresentou um
recuo de 37,3% no comparativo de janeiro a julho desse ano
com igual período de 2019. Enquanto os licenciamentos de
chassis de ônibus registraram queda de 36,7%, os caminhões
recuaram 14,9% e as exportações 29,3%.
Por sorte, no caso do mercado de caminhões, o rombo
só não foi maior porque o bom desempenho de alguns setores
da economia, como o agronegócio por exemplo, colaboraram
para compensar parte das perdas no mercado interno. “A
safra recorde de grãos e o câmbio favorável, que impulsionaram

Descarga de grãos no
Porto de Paranaguá:
beneficiada pelo câmbio
favorável e a safra recorde
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as exportações, ajudaram
a alavancar as vendas de
caminhões,
principalmente
do segmento de pesados”,
comenta Alcides Cavalcanti,
diretor do negócio caminhões
da Volvo. Isso explica porque a
montadora acusou um recuo de
apenas 2,2% no mercado geral
e, de quebra, ainda avançou na
sua participação de mercado
(ver quadro).
Os bons ventos também
sopraram em direção à DAF,
que registrou ganhos de quase
30% no mercado de pesados,
ante o recuo médio de 15%
do restante da indústria. “A
DAF se preparou para isso e
acho que esse é um momento
importante para a empresa.
O desempenho é resultado de
um trabalho que já sendo vendo consolidado há anos. Aliado
à qualidade do produto, o empenho da rede e da equipe de
colaboradores”, justifica Luis Gambim, diretor comercial da
empresa (ver entrevista na pág. 20).
MENOR QUE O ESPERADO
Líder no mercado brasileiro de caminhões, com 31,5%
de participação, a Mercedes-Benz registrou uma perda de
11% nos sete primeiros meses do ano, bem menor do que o
esperado, nas contas de Roberto Leoncini, vice-presidente de
marketing, vendas, peças e serviços da empresa. “Em março,
quando fomos obrigados a parar a produção projetamos vários
cenários. E, na ocasião, imaginávamos que o impacto poderia
se transformar em nossos piores pesadelos. Ainda vivemos um
momento bastante inseguro. Mas, pelo menos, já voltamos a
operar”, confessa.
O mesmo aconteceu com a Volkswagen Caminhões e
Ônibus, cujas vendas declinaram apenas 3,8% no período
avaliado. Ricardo Alouche, vice-presidente de vendas, marketing
e pós-vendas da empresa credita o resultado à rede de revendas
da marca e a existência de um estoque relativamente alto antes
da pandemia. “Sem querer jogar confete no time, mas a nossa
rede de concessionárias é muito boa. Em tempos normais e
em tempos de aperto realmente ela se destaca. Sem contar a
disponibilidade de produtos, que garantiu as vendas enquanto a
fábrica estava parada. E não menos importante: toda a equipe
da Volkswagen Caminhões e Ônibus engajada no sentido de fazer
com que o nosso negócio não parasse em nenhum momento”,
No esforço de não perder vendas, nem market share, as
montadoras de veículos se empenharam em criar uma maior
proximidade com a rede e os clientes, ainda que de forma
virtual. “No primeiro momento, intensificamos várias formas

Depois que um mês de
paralisação, fábricas
voltam a produzir em
escala reduzida

de comunicação através do Whatsapp, o serviço 0800 e o
nosso canal 24 horas, sempre nos colocando à disposição dos
clientes. Depois, estabelecemos uma comunicação intensiva
com a rede, na forma de videoconferências com vendedores
e concessionários”, ressalta Ricardo Barion, diretor comercial
da Iveco (ver entrevista na pág. 30).
“Muitos clientes até hoje não querem receber visitas
pessoais. A saída foi promover reuniões e bate-papos através
de plataformas virtuais”, completa seu colega da indústria,
Ricardo Alouche. “Hoje, realizamos encontros com mil
vendedores de uma só vez só, sem a necessidade de reservar
hotel, viagem, aluguel de carro, traslado, etc”.
As virtudes dos encontros virtuais também encantam o
representante da Volvo, Alcides Cavalcanti. “Antes, uma visita
a um cliente em São Paulo tomava praticamente o dia inteiro,
só com deslocamentos para fazer uma reunião de uma hora.
Agora, você marca uma reunião em qualquer plataforma digital
MERCADO BRASILEIRO DE CAMINHÕES JANEIRO A JULHO DE 2020
VOLUME DE LICENCIAMENTOS
FABRICANTE

2.019

2.020

Evolução

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
2019

2020

1º

MERCEDES-BENZ

16.828

14.975

-11,01%

30,20%

31,59%

Evolução
4,62%

2º

VOLKSWAGEN

14.033

13.497

-3,82%

25,18%

28,47%

13,07%

3º

VOLVO

8.501

8.312

-2,22%

15,26%

17,54%

14,95%

4º

SCANIA

6.989

4.462

-36,16%

12,54%

9,41%

-24,95%

5º

IVECO

2.033

2.339

15,05%

3,65%

4,93%

35,26%

6º

DAF

1.705

2.195

28,74%

3,06%

4,63%

51,35%

7º

FCA (DODGE)

344

908

163,95%

0,62%

1,92% 210,31%

8º

FORD

4.841

474

-90,21%

8,69%

1,00%

-88,49%

9º

CAOA

144

77

-46,53%

0,26%

0,16%

-37,14%

10º

PEUGEOT

147

61

-58,50%

0,26%

0,13%

-51,22%

11º

CITROËN

104

58

-44,23%

0,19%

0,12%

-34,44%

12º

OUTRAS EMPRESAS

22

38

72,73%

0,04%

0,08% 103,06%

13º

AGRALE
TOTAL

33

4

-87,88%

0,06%

0,01%

-85,75%

55.724

47.400

-14,94%

100,00%

100,00%

-
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Veículos movidos
a combustíveis
alternativos, como
o gás: tendência de
postergação

e todo mundo comparece no horário, não tem atraso e acaba
sendo muito mais produtiva”, confessa o diretor.
Silvio Munhoz, da Scania, mostrou na forma de um
“causo” os efeitos das reuniões virtuais no mapa de
vendas da montadora. “A Scania sempre realizou encontros
presenciais com seus clientes através de suas confrarias.
Com a pandemia isso morreu. Até que em meados de agosto
decidimos realizar a primeira confraria virtual, no nosso
concessionário Rovema, em Rondônia, para mais de 100
clientes de Rondônia e Acre, além do secretário da Agricultura
e nossa equipe de São Paulo. Os clientes participaram com
perguntas e respostas e apresentaram suas propostas de
negociação de caminhões. Ao final do encontro fechamos a
venda de 30 caminhões por meio da plataforma, o que nos
deixou muito surpresos”, revela o diretor.
CAMPANHAS DE INCENTIVO
É claro que não foram apenas os encontros virtuais
que colaboraram para o incremento das vendas. Todas as
montadoras de veículos, de uma forma ou de outra, se valeram
de outras campanhas de incentivo para buscar resultados,
mesmo em um cenário adverso.
Foi o caso da Mercedes-Benz que lançou o Showroom
Mercedes-Benz Star Online, uma sala de negócios virtual,
que oferece aos clientes a possibilidade de adquirir
caminhões, ônibus e vans Sprinter novos e usados, bem
como financiamentos e planos de consórcio e, ainda, reservar
peças e agendar serviços na rede. “Além disso, criamos o
plano “Seis Meses” de carência nos financiamentos com
o nosso Banco. Enquanto o Consórcio MercedesBenz lançou e esgotou um plano para
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120 meses. Da mesma foram, o Select
Trucks vem ajudando muito na renovação
de frota. Já que muitas empresas estão
vendo esse momento como oportunidade
de se estruturarem melhor, para ganhar
participação de mercado”, comenta
Roberto Leoncini.
A Scania, por sua vez, não ficou
atrás e lançou a edição especial Herói
da Estrada, que oferecia uma solução
completa, com pacote de acessórios
especiais, programas de manutenção e
financiamento em condições bem atrativas
“ Vendemos 350 caminhões em menos de
22 dias. O que colaborou para gerar um
efeito positivo em toda a rede”, lembra
Silvio Munhoz, ao comentar ainda, que
aproveitou o momento para a reposicionar
o caminhão 540 6x4, para tonar o modelo
mais competitivo frente aos outros concorrentes.
TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS
Outro movimento interessante, evidenciado no período da
pandemia, foi a compra de caminhões em grandes lotes, para
atender a um novo nicho de mercado: a locação de veículos. Foi
o caso do Grupo Vamos, ligados à JSL, que adquiriu de uma só
tacada nada menos que 1.250 caminhões da Volkswagen. E
ainda a Unidas Trucks, do Grupo Unidas, que encomendou 80
caminhões Atego 2730 6x4 na versão betoneira da MercedesBenz, exclusivamente para locação.
“A locação de caminhões veio para ficar no nosso segmento,
com características absolutamente distintas do mercado de
automóveis”, garante Ricardo Alouche. Entre as vantagens da
terceirização de frotas, ele cita a facilidade da pronta entrega
do veículo ao interessado, já equipado e licenciado. “Assim, a
operação do cliente acaba ficando muito mais clean, já que
a locação dispensa o investimento em ativos como a frota e
oferece vantagens fiscais, como a conversão do aluguel em
despesas, o que otimiza o seu fluxo de caixa”.
Além desse fato, a paralisação dos negócios produziu
reflexos em outra tendência de mercado, que vinha se
configurando no período pré-pandemia. Ou seja, o uso de
combustíveis alternativos ao diesel como a eletricidade ou
o gás. Isso não significa que a opção deixou de ser atrativa,
em período de contenção de gastos. “Como a crise pegou
todas as indústrias em nível mundial, os investimentos em
novas tecnologias certamente serão reavaliados. A Volvo
tem iniciativas na Europa de caminhão elétrico, que devem
ser postergadas um pouco. Elas vão acontecer, mas em uma
escala menor”, projeta Alcides Cavalcanti.

Mesma opinião tem o vice-presidente de vendas, marketing
e pós-vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus, em referência
ao e-Delivery, o projeto de caminhão elétrico que a montadora
vem investindo. “Obviamente, em função de toda essa parada
nos últimos 120 dias especialmente, estão havendo algumas
postergações de investimentos ou até de homologações de
veículos para testes. Mas, o projeto de um veículo pode atrasar
de seis meses a um, mas vai acontecer, para atender a uma
demanda do mercado”, enfatiza Ricardo Alouche.
PLANO DE RENOVAÇÃO
O momento atual também vem servindo para resgatar um
antigo pleito da indústria de caminhões que é o plano de renovação
de frotas, com o objetivo de reduzir a idade média da frota nacional
de caminhões, estimada em 12 anos, segundo a ANTT.
“O setor de transportes como um todo deveria aproveitar
esse momento para discutir a renovação da frota”, recomenda
Leoncini, da Mercedes-Benz. Ele aproveita para rebater a idéia
de que a proposta não passa de uma pressão das montadoras
para vender mais caminhão. “Isso não é verdade porque,
teoricamente, tem um efeito contrário. O dia que o Brasil tiver
uma frota adequada, com idade média muito menor, o volume
de vendas será menor porque terá mais caminhões disponíveis
e eficientes”, garante o especialista. A opinião, é claro, tem o
endosso de Ricardo Alouche, que representa a Volkswagen. “Nós
entendemos que esse é momento de implementar o sonhado
plano de renovação de frota, que estudamos há muitos anos e
agora é a hora certa para implementar”. Segundo Alouche, o plano
está perfeitamente alinhado entre montadoras, Sindipeças, NTC
e tantos outros players do mercado e está sendo discutido com
o governo federal. “Nossa nossa expectativa é que saia alguma
coisa ainda esse ano”, ressalta.
CENÁRIO INCERTO
Tão incerto quanto isso, só mesmo projetar o mercado
brasileiro de caminhões em 2020. “Essa é a pergunta de um
milhão de dólares”, brinca o representante da Volvo, Alcides
Cavalcanti. Na visão do especialista, o atual cenário de pandemia
deixa muito incerto o que será o novo normal. “A Anfavea fez uma
estimativa de 39% de redução sobre o ano passado. Estávamos
com essa projeção também, mas hoje já trabalhamos com um
cenário mais otimista, em torno de 30% em relação a 2019.
Temos visto uma demanda maior de clientes com cotações já
para o início do ano que vem, o que é um bom sinal”.
Ricardo Barion, da Iveco, também aposta em um segundo
semestre um pouco melhor, acima das 70 mil unidades
estimadas pela Anfavea. “Mesmo assim é um mercado baixo,
perto das oportunidades e da necessidade que o Brasil tem”,
confessa o diretor que espera chegar no ano que vem próximo
dos patamares de 2019. Ricardo Alouche faz coro com seu rival
de mercado, ao admitir sua confiança no amanhã. “Estamos
passando, sim, por um momento de dificuldade. Mas ali na
frente vamos recuperar o terreno perdido. E temos espaço
para crescer ainda mais”, finaliza esperançoso.

MERCADO DE CAMINHÕES POR CATEGORIA DE PESO - JANEIRO A JULHO DE 2020
CAMINHÕES SEMILEVES
VOLUME DE
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
LICENCIAMENTOS
2.019 2.020 Evolução
2019
2020 Evolução
1º MERCEDES-BENZ 1.100 1.065
-3,18% 36,28%
42,08%
15,98%
2º FCA (DODGE)
344
908 163,95% 11,35%
35,88% 216,20%
3º VOLKSWAGEN
709
274 -61,35% 23,38%
10,83% -53,70%
4º IVECO
118
129
9,32%
3,89%
5,10%
30,96%
5º PEUGEOT
147
61 -58,50%
4,85%
2,41% -50,29%
6º CITROËN
104
58 -44,23%
3,43%
2,29% -33,19%
7º
8º
9º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

FORD
OUTRAS
EMPRESAS
AGRALE
TOTAL

499
6
5
3.032

25
11

-94,99%
83,33%

16,46%
0,20%

0,99%
0,43%

-94,00%
119,62%

- -100,00%
0,16%
0,00% -100,00%
2.531 -16,52% 100,00% 100,00%
-

CAMINHÕES LEVES
VOLUME DE LICENCIAMENTOS
2.019
2.020 Evolução
MERCEDES-BENZ
2.604
2.404
-7,68%
VOLKSWAGEN
1.904
1.638 -13,97%
IVECO
174
366 110,34%
FORD
1.548
138 -91,09%
CAOA - HYUNDAI
144
77 -46,53%
AGRALE
21
3 -85,71%
OUTRAS EMPRESAS
10
3 -70,00%
TOTAL
6.405
4.629 -27,73%

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
2019
2020
Evolução
40,66% 51,93%
27,74%
29,73% 35,39%
19,04%
2,72%
7,91% 191,05%
24,17%
2,98%
-87,66%
2,25%
1,66%
-26,01%
0,33%
0,06%
-80,23%
0,16%
0,06%
-58,49%
100,00% 100,00%
-

CAMINHÕES MÉDIOS
VOLUME DE LICENCIAMENTOS
2.019
2.020 Evolução
VOLKSWAGEN
3.483
3.450
-0,95%
MERCEDES-BENZ
798
698 -12,53%
IVECO
12
192 1500,00%
FORD
1.293
64 -95,05%
OUTRAS EMPRESAS
1
3 200,00%
AGRALE
4
1 -75,00%
DAF
1
- -100,00%
TOTAL
5.592
4.408 -21,17%

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
2019
2020 Evolução
62,29% 78,27%
25,66%
14,27% 15,83%
10,96%
0,21%
4,36% 1929,76%
23,12%
1,45%
-93,72%
0,02%
0,07% 280,58%
0,07%
0,02%
-68,28%
0,02%
0,00% -100,00%
100,00% 100,00%
0,00%

VOLKSWAGEN
MERCEDES-BENZ
VOLVO
IVECO
FORD
SCANIA
OUTRAS EMPRESAS
AGRALE
TOTAL

CAMINHÕES SEMIPESADOS
VOLUME DE LICENCIAMENTOS
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
2.019
2.020
Evolução
2019
2020
Evolução
4.995
5.360
7,31%
41,20% 46,31%
12,42%
3.960
3.895
-1,64%
32,66% 33,65%
3,04%
1.034
1.228
18,76%
8,53% 10,61%
24,42%
627
836
33,33%
5,17%
7,22%
39,68%
1.417
225
-84,12%
11,69%
1,94%
-83,37%
85
15
-82,35%
0,70%
0,13%
-81,51%
4
15 275,00%
0,03%
0,13% 292,85%
3
- -100,00%
0,02%
0,00% -100,00%
12.125 11.574
-4,54% 100,00% 100,00%
-

VOLVO
MERCEDES-BENZ
SCANIA
VOLKSWAGEN
DAF
IVECO
FORD
OUTRAS EMPRESAS
TOTAL

CAMINHÕES PESADOS
VOLUME DE LICENCIAMENTOS
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
2.019
2.020
Evolução
2019
2020 Evolução
7.467
7.084
-5,13%
26,14%
29,20%
11,73%
8.366
6.913
-17,37%
29,28%
28,50%
-2,68%
6.904
4.447
-35,59%
24,17%
18,33% -24,14%
2.942
2.775
-5,68%
10,30%
11,44%
11,09%
1.704
2.195
28,81%
5,96%
9,05%
51,71%
1.102
816
-25,95%
3,86%
3,36% -12,79%
84
22
-73,81%
0,29%
0,09% -69,15%
1
6 500,00%
0,00%
0,02% 606,65%
28.570 24.258 -15,09% 100,00% 100,00%
-
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ENTREVISTA – ROBERTO LEONCINI

Confiança no país
O Vice-presidente de Marketing, Vendas, Peças e Serviços da Mercedes-Benz
aposta na recuperação do mercado brasileiro de caminhões, passada a tormenta
provocada pela pandemia do coronavírus

“Ainda vivemos
um momento
bastante
inseguro. Mas
o fato é que
o setor de
caminhões
garantiu
o ritmo e
manteve as
operações”.

“Nós
estamos
sempre
do lado do
cliente. Nosso
slogan “As
Estradas
falam e a
Mercedes
ouve” é
efetivamente
o que vem
acontecendo
hoje”

A

costumado a grandes desafios, como
trocar de emprego depois de 26
anos de casa para se mudar para
um concorrente, o Vice-presidente
de Marketing, Vendas, Peças e Serviços da
Mercedes-Benz admite que a crise causada
pela pandemia do coronavírus poderia ter se
transformado em um de seus piores pesadelos.
Porém, apesar dos estragos provocados no
mercado de caminhões, seu impacto foi bem
menor do que esperado. Especialmente para ele e
a empresa que representa, já que as vendas nos
primeiros sete meses do ano superaram a média
da indústria, que acusou uma queda de 14,9% no
período. Ele credita o desempenho a um conjunto
de fatores postos em ação na Mercedes-Benz,
do uso mais intensivo da inteligência artificial até
o Mercedes Club, entre outros. Confira agora,
nessa e nas páginas seguintes, a entrevista
concedida
à
Multiplataforma
Frota&Cia,
disponível em formato de texto, áudio e vídeo.
FROTA&CIA – Como você resume o impacto da
pandemia na indústria de veículos comerciais?
Roberto Leoncini - Eu acho que o impacto
foi menor que o esperado. No começo ou no
meio de março, quando fomos obrigados a
parar a produção em função da segurança dos
colaboradores, projetamos vários cenários. E
imaginamos, na ocasião, que o impacto poderia
ser muito maior do que hoje vemos. Ainda
vivemos um momento bastante inseguro. Mas
o fato é que o setor de caminhões garantiu o
ritmo e manteve as operações. Mantivemos,
junto com a rede de concessionários, os
185 pontos abertos e atendendo os nossos
clientes, porque havia uma demanda muito
forte e essa é nossa prioridade. O impacto foi
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significativo evidentemente e nós vamos sentir
por bastante tempo. Mas ele foi menor que os
nossos piores pesadelos.
FROTA&CIA – Quais segmentos de mercado
foram mais afetados pela crise? E quais
sofreram menos os seus efeitos?
Roberto Leoncini – O segmento de mercado
da logística, que estava ligado ao varejo, foi
bastante afetado. Outro segmento que sentiu os
efeitos da crise, logo no começo da pandemia, foi
o transporte de automóveis. Em compensação
nós tivemos segmentos que rodaram acima do
que eles estavam esperando. Por exemplo gases
hospitalares, GLP, medicamentos. Também foi o
caso do comércio eletrônico, já que todo mundo
está partindo para o consumo e utilizando ainda
mais o e-commerce. O agrobusiness não parou,
por causa dos números da safra desse ano que
foram muito bons e vem causando vários impactos
no segmento de transportes. Na mineração
também ocorreu uma aceleração muito forte. Da
mesma forma que o setor de celulose continua
evoluindo. Então tem vários segmentos nos
quais fomos surpreendidos, mas foi uma reação
bastante positiva que não esperávamos.
FROTA&CIA – De janeiro a julho desse ano,
os licenciamentos de caminhões acusaram
uma queda de 14,9%. A Mercedes-Benz, no
entanto, contabilizou perdas bem menores que
a média da indústria em todos os segmentos de
peso, com exceção dos pesados. O que explica
essa performance?
Roberto Leoncini - Eu tenho falado que a
gente vem se preparando para várias coisas com
inteligência artificial, machine learning. Estamos
mais perto dos clientes. Hoje temos quase

300 pontos dedicados a serviços. Temos 185
concessionários e quase 100 serviços remotos.
Na hora em que o transportador precisa
de um equipamento confiável, que entrega
disponibilidade, já pronto para rodar e sabe que
vai ter o atendimento quando necessário ele
lembra da Mercedes-Benz como opção em vários
segmentos. Estamos fazendo a nossa lição de
casa. Falando das opções, como a Select Truck,
Consórcio e Banco Mercedes-Benz. Tudo isso faz
uma certa diferença na hora da escolha.
FROTA&CIA – Que medidas a empresa vêm
adotando para estimular as vendas de veículos,
peças e serviços nos dias atuais?
Roberto Leoncini - Nós temos várias
campanhas: por exemplo o Mercedes Club,

único programa de fidelidade dentro de veículos
comerciais. O Mercedes-Benz online que é a
nossa plataforma, é a nova porta para o cliente
entrar em contato com o concessionário de
maneira virtual. Estamos oferecendo várias
opções para o cliente, como o plano “Seis
Meses” de carência. No Consórcio MercedesBenz acabamos de lançar e já esgotou o plano
que é de até 120 meses. O Select Trucks vem
ajudando muito a renovação de frota. Têm muitas
empresas fazendo isso durante a pandemia,
principalmente aquelas mais estruturadas que
estão vendo uma oportunidade de se preparar
mais ainda e ganhar participação de mercado. E
nós estamos sempre do lado do cliente. Nosso
slogan “As Estradas falam e a Mercedes ouve” é
efetivamente o que vem acontecendo hoje.
agosto de 2020 |
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ENTREVISTA – ROBERTO LEONCINI

“O dia que o
Brasil tiver
uma frota
adequada,
com idade
média muito
menor, o
volume de
vendas será
menor porque
a frota
será mais
disponível,
mais
eficiente”

“No meu ponto
de vista é mais
importante
uma
transportadora
ter pátio e
frota do que
um super
escritório”

FROTA&CIA – Ao seu ver, que eventuais lições
essa crise pode deixar de positivo para o
transportador brasileiro?
Roberto Leoncini - Eu acho que o primeiro
efeito positivo dessa crise para o transportador,
para o caminhoneiro foi o reconhecimento da
população. Por isso, o setor como um todo deveria
aproveitar esse momento para fazer algumas
discussões como a renovação da frota. Quando
falamos de renovação de frota, todo mundo acha
que isso é uma pressão das montadoras para
vender mais caminhão. Mas teoricamente tem
um efeito contrário. O dia que o Brasil tiver uma
frota adequada, com idade média muito menor, o
volume de vendas será menor porque a frota será
mais disponível, mais eficiente.
FROTA&CIA – O que mais, além disso, você vê
de positivo?
Roberto Leoncini - Os transportadores
também perceberam que o virtual pode ser uma
nova maneira de negociar, por exemplo. Nós
estamos passando por isso e é um aprendizado
que vai ficar. Quase todos os negócios que fizemos
nesse período foram de uma maneira virtual,
sem contato físico, conversando como estamos
conversando aqui agora. Através de algumas das
plataformas disponíveis você mantém o “olho no
olho” de uma maneira distante, porém segura.
Eu acho que esse vai ser também o novo normal.
Teremos efeitos positivos e teremos alguns que
vão ficar para trás. Provavelmente quem já não
estava estruturado, organizado, com a saúde
financeira positiva e preparado para tudo isso que
aconteceu vai sofrer. Estamos vendo também no
mercado algumas aquisições.
FROTA&CIA – O que a empresa 4.0 pode
trazer de benefícios para os clientes da
Mercedes-Benz?
Roberto Leoncini - A indústria 4.0
possibilitou, por exemplo, o novo Actros. Esse eu
acho que é o maior dos benefícios para os clientes.
Poder trazer um caminhão com toda essa
tecnologia de segurança, conforto, desempenho
e a inteligência que o caminhão tem. Se a gente
não tivesse uma fábrica 4.0 não poderíamos fazer
isso. Também traz para os clientes a flexibilidade
de poder atender rapidamente, de poder mudar o
mix rápido. Hoje existe uma conexão muito mais
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Aproveitar o momento

forte da área de vendas com a produção, com os
fornecedores. Tudo isso a indústria 4.0 ajuda de
uma maneira bem efetiva você ser mais eficiente
e isso se traduz para o cliente em menos tempo.
FROTA&CIA – A indústria do transporte vinha
evoluindo em direção aos veículos movidos
a combustíveis alternativos, altamente
conectados e cada vez mais eficientes. A
paradeira que tomou conta do mundo, em
função da pandemia, pode retardar ou acelerar
esse processo da mobilidade humana?
Roberto Leoncini – Certamente teremos
alguns impactos, dependendo da localidade. A
Europa segue conversando sobre isso. Mas,
efetivamente, temos de parar para analisar qual
é o impacto econômico que tudo isso vai causar
na sociedade e nas montadoras de veículs.
Porque a gente sabe que essa caminhada para
os combustíveis alternativos, a eletrificação
e a redução do CO2, etc exige uma série de
investimentos maciços. Mas, acho que todas as
autoridades, de uma maneira ou de outra, vão ter
outro nível de pioridade na retomada. Nenhum
plano até agora foi arquivado, nem no Brasil nem
na Europa e todas as legislações ainda estão em
vigor e os clientes vão ter que cumprir.
FROTA&CIA – O que você pode dizer aos
empresários que nos ouvem, como incentivo
para enfrentar e superar esse momento?
Roberto Leoncini - Ninguém imaginava o
tamanho do impacto na mobilidade da carga.
O transportador que tem um planejamento de
renovação de frota, que investe na qualidade de
entrega para o cliente vai sair beneficiado. O
Brasil está avançando a passos largos para a
intermodalidade. Isso é muito importante para
o país, com o tamanho da safra que estamos
colhendo nesse ano. Mas ainda somos um país
vocacionalmente voltado para o transporte
rodoviário, por causa da infraestrutura. Temos
que apostar no segmento, temos que acreditar
que o país vai retomar. Nós somos os maiores
plantadores do mundo hoje e vamos continuar
sendo futuramente. Também temos uma
população enorme que precisa consumir. E vai
consumir artigos que serão transportados por
veículos comerciais. Essa é a minha direção para
os empresários do transporte de carga.

O vice-presidente de vendas, marketing e pós-vendas da Volkswagen Caminhões e
Ônibus acredita que a crise provocada pelo coronavírus é passageira. O que não impede
de tirar proveito desse momento, para avançar ainda mais.

D

epois de contabilizar 19 crises em
40 anos de existência da empresa, o
vice-presidente de vendas, marketing e
pós-vendas da Volkswagen Caminhões
e Ônibus (VWCO) entende que o recuo da
economia brasileira em consequência do combate
à pandemia do coronavírus é um fenômeno
passageiro. E, apesar dos danos causados ao
mercado de caminhões e ônibus, é possível
tirar algum proveito desse momento. Desde
que a indústria esteja preparada para moldar
o seu portfólio e o mix de produção, conforme
as oscilações do mercado. Não sem motivo, as
vendas da VWCO recuaram apenas 3,8% no
segmento de caminhões, enquanto o restante
da indústria caiu quase 15% nos primeiros sete
meses do ano. Sobre isso e muito mais, Ricardo
Alouche conversou com a Equipe de Frota&Cia
para compor essa série especial, que mostra os
caminhos da retomada por parte da indústria
automotiva. Confiram em texto, vídeo e áudio.
FROTA&CIA – Como você resume o impacto da
pandemia na indústria de caminhões?
Ricardo Alouche - O impacto foi considerável,
especialmente nos meses de abril e maio. Foram
difíceis no sentido de não saber o que estava por vir.
Mas o mercado reagiu de forma positiva, passado
o pico da pandemia. Dependendo do segmento de
mercado o abalo foi amenizado, seja por causa do
aumento das exportações em função do aumento
do dólar ou por conta do consumo interno, que
teve uma queda menos expressiva do que se
previa inicialmente. O setor de alimentação, o
setor de remédios, esses continuaram quase
que estáveis podemos dizer assim. Já o setor
de distribuição urbana, de pequenas rotas e
distribuição de bebidas houve mudanças de perfil

de cliente, de rotas e aplicação dos veículos.
FROTA&CIA – Enquanto o mercado de caminhões
acusou uma queda de 14,9% no volume de
licenciamentos, de janeiro a julho desse ano, a
VWCO contabilizou uma perda de apenas 3,8%
e um aumento de participação de 25% para
28%. O que explica essa performance?
Ricardo Alouche – Sem querer jogar confete
no time, mas a nossa rede de concessionárias é
muito boa. Em tempos normais e em tempos de
aperto realmente ela se destaca. Essa foi uma
das razões pela qual nós tivemos algum ganho
de participação de mercado. O segundo fator foi
a existência de um estoque relativamente alto
antes da pandemia, que foi absorvido pela nossa
rede e escoado nos últimos 90 dias. Isso vem
fazendo a diferença: primeiro a disponibilidade
de produtos; segundo a energia positiva e
determinação da nossa rede de concessionários.
E não menos importante: toda a equipe da
Volkswagen Caminhões e Ônibus engajada no
sentido de fazer com que o nosso negócio não
parasse num primeiro momento.
FROTA&CIA – Que medidas a VWCO vem adotando
para aumentar as vendas nesse novo normal?
Ricardo Alouche – O primeiro ponto
altamente relevante, na minha opinião, é a
proximidade que nós temos com a nossa rede.
O relacionamento sempre foi muito positivo.
Então, desde o primeiro momento da pandemia,
nós sentamos com a diretoria da associação dos
nossos concessionários, elaboramos a quatro
mãos um plano conjunto para passar por um
período de dificuldades. Assim, conseguimos
manter a rede ativa, atendendo os caminhoneiros
e frotistas e mantendo a equipe de vendas
agosto de 2020 |
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“Entendemos
que estamos
no momento
certo de
implementar
o tão sonhado
plano de
renovação de
frota que a
gente estuda
há muitos
anos”

“A certeza
que nós
temos é que
tudo isso vai
passar e nós
queremos
estar junto
com o nosso
frotista”

funcionando remotamente. Atender clientes e
concessionários de forma remota é uma novidade
no segmento de caminhões. Muitos clientes,
porém, não queriam receber visitas pessoais.
A saída foi promover reuniões, encontros e
bate-papos através de plataformas virtuais. Do
lado da rede, hoje promovemos encontros com
com mil vendedores de uma só vez só, sem a
necessidade de reservar hotel, viagem, aluguel de
carro, traslado, etc. Fazemos uma apresentação
bastante objetiva, abrimos para perguntas,
recebemos o feedback e damos resposta a isso
tudo numa comunicação limpa e direta.
FROTA&CIA – Recentemente a VWCO anunciou a
venda de 1.250 caminhões para o Grupo Vamos,
ligado a JSL, que atua na terceirização de frotas.
Ao seu ver, a terceirização é uma tendência em
crescimento, em consequência da pandemia?
Ricardo Alouche – Se você me fizesse essa
pergunta há dois anos atrás eu diria que era
algo muito incipiente, muito pequeno e pouco
representativo. Hoje sim, eu tenho convicção
que é um segmento que está em crescimento.
E tem espaço para crescer bastante. Qual a
vantagem da locadora hoje? Poder fornecer para
o cliente final um caminhão pronto, licenciado
e equipado sem custo adicional algum. Então a
operação do cliente acaba ficando muito mais
clean, muito mais simples com um veículo locado,
além de não precisar incorporar o caminhão na
sua própria empresa, tendo vantagens fiscais,
pagando despesas com aluguel de veículo e
otimizando o seu fluxo de caixa por isso. A
locação de caminhões veio para ficar no nosso
segmento, com características absolutamente
distintas do segmento de automóveis. O setor
de locação encontrou um nicho de oportunidades
no mercado de caminhões.
FROTA&CIA – A indústria automotiva vinha se
preparando para ofertar veículos elétricos, a
gás e recheados de recursos de conectividade.
O novo normal da economia deve acelerar ou
atrasar essas tendências?
Ricardo Alouche – Eu acho que não haverá
impacto. Obviamente em função de toda essa
parada, nos últimos 120 dias especialmente,
estão havendo algumas postergações de
investimentos ou até de homologações de veículos
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para testes. Mas eu não acredito por exemplo que
o elétrico por conta da pandemia vai escorregar
por 5 ou 10 anos não. Ele pode atrasar 6 meses
a 1 ano, para atender a demanda do mercado.
Nós estamos convencidos que o nosso país não é
um país para amadores, principalmente na nossa
indústria só permanece quem tem capacidade,
fôlego e musculatura para aproveitar os ganhos
de mercados. A indústria precisa estar sempre
preparada para moldar o seu portfólio e o mix de
produção, à medida que haja alguma mudança
abrupta de mercado.
FROTA&CIA – Diante desse quadro, qual
modalidade a mais apropriada hoje para a
compra de caminhões?
Ricardo Alouche – Eu costumo dizer para o
nosso cliente aqui não existe um padrão único de
financiamento ou aquisição de veículo. Cada cliente
tem a sua peculiaridade, tem a sua necessidade.
Então hoje, mais do que nunca, a diversificação
de modalidade para aquisição de caminhões é algo
que está muito presente. Até pouco tempo atrás
99% dos nossos clientes adquiriram os produtos
através de Finame e por razões que ocorreram
nos últimos anos. No final ele deixou de ser aquela
locomotiva do mercado de caminhões e hoje tem
o CDC, Leasing, o Finame. E outras modalidades
como mencionamos há pouco como a locação
que apareceu recentemente e veio para ficar.
Entendo que neste momento de restrição ainda
existem outras alternativas.
FROTA&CIA – Quais alternativas?
Ricardo Alouche – Para compensar a queda que
a indústria teve em 2020 em relação a expectativa
que tinha sido gerada nós defendemos junto a
Anfavea o plano de renovação de Frota. O plano
está perfeitamente alinhado entre montadoras,
Sindipeças, NTC e tantos outros players do mercado
e está sendo discutido com o governo federal.
Nós entendemos que estamos no momento de
implementar aquele tão sonhado plano de renovação
de frota que a gente estuda há muitos anos e que
agora encontramos um momento apropriado para
implementar. Entrando o plano de renovação de frota
nós temos certeza que o impacto que a indústria
está tendo especialmente em 2020 deverá ser
amenizado. E a nossa expectativa é que ainda saia
alguma coisa durante esse ano.

FROTA&CIA – Qual a sua avaliação sobre o
futuro do mercado brasileiro de caminhões
e a estimativa de prazo para a retomada do
crescimento? E a volta ao normal normal?
Ricardo Alouche – O normal normal de fato
só quando tivermos uma solução técnica, ou seja
uma vacina. Ou as pessoas voltarem as suas
atividades normais sem nenhuma restrição. Ainda
assim eu entendo que esse novo normal será
diferente do que era antes. Então nós vimos uma
série de empresas que infelizmente tiveram que
encerrar as suas atividades, fechar suas portas

ou mudar de atividade. Isso sem dúvida vai ter um
impacto bastante significativo. Especialmente
do nosso mercado e na nossa segmentação. Eu
vejo um Brasil pungente, um Brasil Continental,
um Brasil que atua em todos os segmentos do
mercado mundial de caminhões desde agricultura
até a distribuição urbana, o last mile e tudo mais
que houve um aprimoramento desse último em
função da pandemia. Estamos passando sim por
um momento de dificuldade. Mas ali na frente
vamos recuperar o terreno perdido. E temos
espaço para crescer ainda mais.
agosto de 2020 |
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Ponto fora da curva
O diretor comercial da DAF Caminhões explica os motivos porque a montadora de origem
holandesa registrou alta de 28% no volume de licenciamentos no mercado brasileiro de
caminhões, enquanto seus pares acumularam perdas de quase 15% na média

“A DAF se
preparou
para isso e
eu acho que é
um momento
importante.
A empresa
está lançando
um caminhão
em plena
pandemia,
o que
demonstra
a confiança
da marca no
Brasil”

“Sempre em
momentos
de crise a
DAF continua
investindo
no mercado
e assim vai
continuar
sendo”

E

nquanto o mercado brasileiro de
caminhões amargava uma queda de
14,9% no volume de licenciamentos,
de janeiro a julho desse ano, a DAF
Caminhões registrou uma alta de 28,7% nas
vendas, em plena pandemia do coronavírus.
Desde que iniciou suas operações no país em
2013, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, a
montadora de origem holandesa, hoje de domínio
norte-americano só vem acumulando êxitos. Um
dos responsáveis por essa boa performance é o
seu diretor comercial, Luis Gambim, que se juntou
ao time da DAF em 2015, depois de acumular
passagens pela Volvo e o Grupo Nors, também
da área automotiva. Para falar do desempenho
da empresa em 2020 e suas vitórias, o executivo
aceitou o convite de Frota&Cia para levar sua
mensagem para nossos milhares de leitores e
internautas, tanto em formato de revista digital,
como em vídeo ou podcast. Confiram a seguir.
FROTA&CIA – Como você resume o impacto
da pandemia do coronavírus no mercado
brasileiro de caminhões?
Luis Gambim - Todo mundo foi pego de
surpresa nessa pandemia, pois ela é a nível
mundial. Aqui na DAF não foi diferente. Somos
uma empresa global, que foi afetada em cheio
como todas as outras empresas do Brasil. Por
isso paramos a produção na última semana
de março, por praticamente 40 dias. E aos
poucos fomos retomando, de acordo com os
protocolos de segurança e as diretrizes dos
nossos governantes. Até mesmo a Paccar,
nos Estados Unidos, tomou ações no sentido
de colocar a saúde dos nossos colaboradores
em primeiro lugar. Mas, graças a Deus, as
coisas vêm melhorando não só no Brasil como
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no mercado europeu e americano. E creio que
ainda vamos terminar o ano de forma positiva.
FROTA&CIA – Apesar da queda de 14% no
volume de licenciamentos, de janeiro a julho
desse ano no mercado de caminhões, a DAF
registrou uma evolução de 28,7% no mesmo
período. O que explica essa boa performance?
Luis Gambim - Esse é um trabalho que já
vem sendo consolidado há anos e vem crescendo mês a mês. E nosso produto tem tido uma
aceitação muito grande perante aos nossos
clientes. Está construído em cima de base de
robustez, consumo de combustível e baixo custo
operacional. Isso tem nos trazido uma série de
benefícios nesse momento de crise. A DAF se
preparou para isso e eu acho que é um momento
importante. A DAF está lançando um caminhão
nessa pandemia, o que demonstra a confiança
da marca no Brasil. E isso passa para os nossos
clientes, na forma de mais credibilidade. Nós temos uma visão de longo prazo no Brasil.
FROTA&CIA – A DAF, de fato, está sendo um
ponto fora da curva esse ano. No segmento de
caminhões pesados onde atua, a empresa foi
a única que acusou crescimento até agora. E
acaba de anunciar a renovação do seu portfólio de produtos, com o lançamento da nova linha XF. Explique de onde vem tanta confiança
no mercado brasileiro?
Luis Gambim - É uma questão cultural da
Paccar. A gente tem um planejamento de longo prazo, que independe do que acontece no
mercado. E hoje estamos dentro dos nossos
forecasts, das nossas previsões. Temos dinheiro reservado justamente para suportar esse
investimento. Como você mesmo mencionou a
agosto de 2020 |
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“Estamos
aproveitando
esse período
para tirar
proveito
das coisas
boas que a
tecnologia
está nos
oferecendo”

“Um dos
aprendizados
dessa
pandemia
é o mundo
virtual. O que
iria acontecer
daqui 10 anos
acabamos
antecipando
para hoje”.

pandemia chegou em março e pegou em cheio
um projeto que já estava caminhando e não
tinha como parar. Já tínhamos desenvolvido
fornecedores e toda uma plataforma de sistemas, justamente para mudar na hora certa
a nossa linha de montagem e não tinha como
parar. A DAF não tem no seu DNA parar projetos, mesmo em tempos de crise. É só a gente
olhar para a história da Paccar, a história da
DAF no mundo. Sempre em momentos de crise
continuamos investindo no mercado e assim vai
continuar sendo.
FROTA&CIA – Como anda a oferta de crédito
para o mercado de transportes e o grau de
inadimplência dos contratos?
Luis Gambim – Há um ano atrás lançamos
o Banco Paccar, para atuar como nosso braço
financeiro. Esse suporte tem sido muito útil e,
hoje, o Banco Paccar já conta com praticamente R$ 700 milhões em carteira. Isso tem sido
uma ajuda muito grande. Já em relação aos
bancos particulares, tivemos a percepção de
que houve uma escassez de oferta de crédito.
Eles retiraram todo o time comercial da rua e
os colocaram trabalhando em casa, correndo
menos risco. Mas a grata surpresa que nós temos neste momento é inadimplência do Banco
Paccar. Nós temos uma carteira extremamente saudável, com nível de pagamento excelente, de menos de 0,1% de inadimplência. Isso
é uma performance fantástica para um banco
que está iniciando no mercado. Esse braço financeiro tem nos ajudado muito neste período
do ano de 2020.
FROTA&CIA – O que a DAF vem fazendo para
estimular as vendas no mercado interno,
diante da retração da economia, o isolamento
social e a prática do trabalho remoto?
Luis Gambim – Isso é resultado de um conjunto de ações. Temos feito várias reuniões via
teleconferência com os nossos clientes. E com
nossas redes de concessionários temos mantido um contato muito próximo. Nos treinamentos com a as equipes de vendas utilizamos
uma plataforma EAD, para ensino à distância.
E estamos aproveitando o período de pandemia para tirar proveito das coisas boas que a
tecnologia está nos oferecendo. Outra questão
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que tem nos ajudado bastante é a proximidade
dos nossos concessionários com os clientes.
Eles são muito ativos, o que tem permitido a
realização de muitos negócios.
FROTA&CIA – Como andam as vendas de peças e serviços na rede DAF?
Luis Gambim - Está foi uma surpresa agradável. Durante a pandemia as vendas de peças
e serviços cresceram em torno de 20% e vem
aumentando gradativamente mês a mês. Creio
que o cliente aproveitou a baixa da demanda de
frete para fazer para a manutenção da frota.
O incremento das vendas de peças e serviços
compensou a quebra da receita com a venda de
caminhões novos.
FROTA&CIA – Vamos falar das eventuais
lições que esse momento pode deixar para
os fabricantes e compradores de veículos
comerciais? O trabalho remoto e a teleconferência, por exemplo, são tendências que
vieram para ficar?
Luis Gambim - Eu creio que sim, José
Augusto. Eu acho que dentro dessa pandemia
uma das lições que fica, um dos aprendizados,
é o mundo virtual. O que aconteceria daqui 10
anos acabamos antecipando para hoje. Temos
feito reuniões virtuais e isso tem economizado
em todas as áreas: tempo, passagens aéreas,
hotéis e alimentação. Temos adotado a questão do home office. Estamos com 30 a 40%
da área administrativa fazendo revezamento de
forma remota, aproveitando o nível de interatividade. É um meio de trabalho que realmente
veio para ficar.
FROTA&CIA – Que recado você daria a todos
os transportadores que nos acompanham,
como incentivo para enfrentar esse difícil momento porque passa o País e o setor?
Luis Gambim - Eu creio que é um momento passageiro. Tudo isso vai passar de uma forma rápida. A minha mensagem é de otimismo.
A gente já vê o mercado andando e em crescimento. Além disso, tudo indica que nos próximos
meses teremos novidade da vacina para tratamento da Covid-19. Assim, minha mensagem é
realmente de otimismo e confiança em Deus e
que realmente tenhamos tempos melhores.

Proximidade com o cliente
O diretor comercial da Volvo atribui a boa performance da empresa durante
a pandemia, em relação ao restante da indústria, à sólida e antiga relação com os clientes.
E o uso da inteligência de mercado para antecipar movimentos.

C

omo empresa líder no mercado de
caminhões pesados, a Volvo sofreu
menos que as demais empresas a queda
nas vendas, em consequência da brusca
parada da produção por causa da pandemia do
coronavírus. Na visão do seu diretor comercial,
Alcides Cavalcanti, inúmeros fatores contribuíram
para essa boa performance. Primeiro, a boa safra
de grãos que alavancou as vendas de caminhões
pesados, aliado às qualidades do produto e,
também, o forte relacionamento com os clientes
da marca, mesmo em tempos de isolamento
social. É o que ele conta nessa entrevista
à multiplataforma Frota&Cia, disponível em
formato de áudio, vídeo e podcast. Confiram.
FROTA&CIA – Qual foi o impacto da pandemia na
indústria de caminhões, em especial no segmento
de semipesados e pesados onde a Volvo atua?
Alcides Cavalcanti- Realmente a pandemia
pegou todo mundo no contrapé. Em março
quando os efeitos começaram a ser sentidos
mais fortemente no Brasil tivemos paradas
de produção não só na Volvo, mas em toda a
indústria. Vários clientes com pedidos colocados
pediram para suspender e segurar as entregas.
Isso aconteceu em março e parte de abril. Em
maio, ainda numa fase aguda da pandemia,
alguns setores já começavam a reagir. Um deles
foi a agricultura, com safra recorde de grãos,
principalmente a safra de inverno de milho. E a
questão da exportação de grãos com o câmbio
favorável e com os preços dos commodities
desfavoráveis ajudaram a alavancar o negócio
de caminhões, principalmente no segmento de
pesados. O segmento de semipesados foi um
pouco na esteira disso também. Outro setor que
foi ajudado pelo câmbio na parte de exportação

foi o de mineração que também teve uma boa
demanda de caminhões pesados.
FROTA&CIA – De janeiro a julho desse ano, o
mercado de caminhões recuou 14,9% no volume de licenciamentos, enquanto a Volvo só caiu
cerca de 2%. O que explica essa performance
da marca?
Alcides Cavalcanti - São vários fatores que explicam essa performance. A Volvo
tem uma inteligência de mercado que procura
acompanhar todas as variações de uma maneira muito estratificada. Assim, conseguimos
monitorar melhor algumas situações e antecipar movimentos. É lógico que a pandemia foi
muito difícil de prever. No caso da agricultura
todos já sabiam que vinha uma safra recorde e
uma demanda por parte dos clientes ligados a
esse setor. Outro movimento foi na mineração
e na indústria alimentícia, que teve um “boom”
nesse período de pandemia. As pessoas deixaram de consumir fora de casa, por causa do
isolamento social. Então, nesse sentido, nós
preparamos a nossa produção e a rede de concessionários, abastecendo o estoque de tudo
para que pudesse atender o cliente.
FROTA&CIA – Apesar da retração da economia,
a Volvo fechou grandes vendas no primeiro semestre. Além das virtudes do produto, que argumentos convencem os clientes a investir na
frota em tempos difíceis?
Alcides Cavalcanti - Não existe fórmula
mágica. Isso é resultado de uma relação de
longa data, uma parceria de muitos anos que
temos com esses clientes. E transcende não
só o produto, mas o atendimento na rede de
concessionários. O momento agora é de crise,
agosto de 2020 |
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“Hoje você
marca uma
reunião em
qualquer
plataforma
digital e
todo mundo
comparece no
horário, não
tem atraso
e acaba até
sendo mais
produtivo”

“Temos
visto nesses
próximos
meses uma
demanda
maior de
clientes com
cotações já
para o início
do ano que
vem, o que é
um bom sinal”

mas a oportunidade deve acontecer para o ano
que vem e esse movimento que esses clientes
estão fazendo é de renovação de suas frotas.
Enquanto o mercado está retraído, eles estão
fazendo a renovação de suas frotas procurando
enfim estar à frente. E a questão do volume de
negócios é natural quando se tem uma relação
muito próxima com os clientes. Mesmo durante a pandemia mantivemos, através dos meios
digitais, tanto a relação comercial como o nível
operacional, de atendimento e assistência técnica das concessionárias.
FROTA&CIA – A pandemia provocou mudanças
de comportamento como o trabalho remoto e
a adoção de teleconferência, entre outras. Ao
seu ver, que eventuais benefícios essas inovações poderão acarretar na cadeia produtiva do
transporte?
Alcides Cavalcanti – Sem dúvida colaboram.
Porque você tem hoje a facilidade e a rapidez do
recurso digital. Uma visita a um cliente em São
Paulo tomava praticamente o dia todo com o deslocamento, para fazer uma reunião de uma hora.
Hoje, você marca uma reunião em qualquer plataforma digital e todo mundo comparece no horário,
não tem atraso e acaba até sendo mais produtivo. Isso facilita o contato com o cliente porque
em qualquer situação você manda uma mensagem para marcar uma reunião e ele atende prontamente. Porém, para conhecer novos clientes,
estabelecer novas relações é fundamental o contato físico. Depois que passar essa pandemia nós
vamos estar fisicamente com os nossos clientes
conversando no cafezinho, perguntando como estão as coisas com a família, aquelas outras informações que são tão importantes e que fazem a
diferença na relação que temos com as pessoas.
FROTA&CIA – A retração da economia, a nova
ordem mundial que poderão vir na esteira dessa
pandemia deve fortalecer essas tendências tecnológicas? Ou servir de freio para retardá-las?
Alcides Cavalcanti – Eu vejo que tem duas
frentes aqui. Uma é a sociedade de forma geral
pedindo por tecnologias mais limpas e combustíveis alternativos. O lado é da indústria que tem
de realizar um investimento brutal e exponencial
para colocar essas tecnologias em escala comercial e industrial. Nós temos trabalhado com esse
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cenário da introdução de novas tecnologias, principalmente na questão do elétrico. A Volvo tem
iniciativas na Europa de caminhão elétrico, que
devem ser postergadas um pouco. Vamos começar, mas em uma escala menor. A questão dos
investimentos pesa muito e foi diluída ao longo do
tempo. Como a crise pegou todas as indústrias,
os investimentos foram reavaliados também. Eu
diria que nós vamos ter uma introdução mais longa dessas novas tecnologias.
FROTA&CIA – Gostaria de saber como você projeta o mercado de caminhões em 2020 e nos
próximos anos?
Alcides Cavalcanti – Bom, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Realmente o cenário
de pandemia deixa muito incerto o que será o
novo normal. Que o mercado ia se reduzir nós
já sabíamos; só não sabia quanto. A Anfavea
fez uma projeção de 39% de redução sobre o
ano passado. Estávamos com essa projeção
também. Hoje, já estamos trabalhando com o
cenário em torno de 30% em relação a 2019.
Temos visto nesses próximos meses uma demanda maior de clientes com cotações já para o
início do ano que vem, o que é um bom sinal. Nós
estamos fechando negócios importantes e, ao
mesmo tempo, avaliando a questão dos emplacamentos dentro do novo normal. No ano passado, os licenciamentos no segmento acima de
16 toneladas ficaram na casa de 6.000 a 6.200
unidades entre semipesados e pesados. Este
ano nós estamos na casa das cinco mil unidades/mês. Então realmente é uma queda bastante forte e a gente entende que vai ficar mais ou
menos nesse patamar até o final do ano.
FROTA&CIA – Que recado você daria para os
transportadores que nos ouvem, como incentivo para enfrentar e superar esse difícil momento porque passa o País e o mundo?
Alcides Cavalcanti – Eu acho, em primeiro
lugar, a preocupação com as pessoas, a saúde e
a segurança dos funcionários e seus familiares.
Isso é fundamental para que tenhamos um
retorno adequado às nossas atividades.
Depois, a questão da preocupação com o caixa
da empresa. Todo mundo está buscando fazer o
seu melhor em termos de segurar e preservar
o caixa, para garantir resultados financeiros
satisfatórios nesse novo momento. Por último:

se tiver oportunidade de investir na compra
de caminhões, agora é o momento de fazer.
Quanto mais nova for a sua frota melhor é o
seu resultado, tanto em termos de custo de
manutenção, custo de combustível, além de

facilitar a conquista de novos contratos. Eu
diria que essas três frentes são fundamentais
para quem trabalha com transporte, que é um
setor bastante dinâmico e requer bastante
competência também.
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Confraria virtual
O diretor comercial da Scania descobre as virtudes das reuniões on line com clientes;
uma das saídas encontradas pela empresa para retomar as vendas e contornar sua
estrutura industrial baseada na produção sob demanda

“A Scania
nunca
produziu
para gerar
estoques
e vender.
Sempre
trabalhamos
com
produção sob
encomenda”

“Desde que
você ofereça
uma proposta
que dê para o
transportador
um custo
operacional
compatível
com o frete
que ele tem,
ele faz o
investimento”

Ú

nica fabricante de caminhões e ônibus
no Brasil a produzir sob demanda,
a Scania sofreu muito mais que os
demais players que atuam nesse
mercado os efeitos da parada brusca dos
negócios, em decorrência da pandemia do
coronavírus. Enquanto a indústria acusou uma
queda de 14.9% no volume de licenciamentos,
de janeiro a julho desse ano, a montadora sueca
recuou 36% nos emplacamentos no período.
Para falar desse assunto, Frota&Cia conversou
com o diretor comercial da empresa, Silvio
Munhoz, que contou as medidas que vem sendo
adotadas pela empresa para enfrentar esse
momento. E, ainda, as eventuais lições que essa
crise deixa para os operadores de transportes.
Confiram o texto, além do áudio e o vídeo que
resumem essa entrevista.
FROTA&CIA – Qual foi o impacto da pandemia
no mercado de caminhões, em especial no
segmento de semipesados e pesados, onde a
Scania atua?
Silvio Munhoz – Foi um choque brutal e
terrível. Nós estávamos navegando no mar
tranquilo durante o mês de março, com
perspectivas excelentes para 2020 e, de
repente, veio o choque do coronavírus. Paramos
todas as atividades. Todo mundo foi para suas
casas e a indústria parou. Nós ficamos quase
30 dias sem produzir um caminhão. Nenhum
ônibus, nenhum motor. Aprendemos a trabalhar
em casa e buscamos cooperação rapidamente.
Então toda a base de clientes começou a ser
contatada novamente, através de canais virtuais
e aí começamos a desenvolver soluções que
pudessem ajudar e aguardar o ambiente de
incerteza diminuir. Somente no mês de maio
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começamos a sentir alguma disposição do cliente
em voltar a falar de negócios. A venda de peças
e serviços continuou num ritmo bem menor,
com queda de aproximadamente 30%/35% do
volume de vendas das nossas oficinas. Em junho
começamos a retomar a comercialização e venda
de caminhões. E hoje já estamos vendo esse
ambiente ficar para trás e o ritmo de vendas
começa a ser retomado.
FROTA&CIA – De janeiro a julho deste ano o
segmento de caminhões pesados acusou uma
queda de 15% no volume de licenciamentos.
A Scania, porém, sofreu uma redução de 35%
no volume de encomendas, a maior de toda a
indústria. Por que a empresa, em particular, foi
a mais atingida pela crise?
Silvio Munhoz – É uma questão de estrutura
industrial da nossa empresa em relação aos
concorrentes. A Scania nunca produziu para gerar
estoques e vender. Sempre trabalhamos com
produção sob encomenda. Quando a pandemia
nos pegou nós estávamos com uma carteira de
pedidos robusta, pelas vendas antecipadas e
com processo produtivo normal para atender aos
pedidos. A pandemia cortou esse processo. Nós
paramos de vender. E não tínhamos estoque de
caminhões, nem na fábrica nem na rede. Portanto,
o que você vê na estatística é exatamente a
estrutura industrial diferenciada: nós produzimos
sob encomenda, enquanto nossos concorrentes
produzem para estocar.
FROTA&CIA – Que medidas a Scania vem
adotando para recuperar as vendas e a
participação de mercado, nesse novo normal?
Silvio Munhoz – Já começamos no final de
junho, preocupados em assegurar que a carteira

de 2.000 pedidos que tínhamos no começo
da pandemia se tornasse integralmente em
faturamento. Como o ambiente de incerteza
ainda era muito grande nós fizemos uma ação
muito forte batizada de Plano 1500. Desse total
entregamos 1400 e pouco. Os outros já haviam
sido entregues. Depois lançamos a edição especial
Herói da Estrada, que oferecia uma solução
completa, com pacote de acessórios especiais
programas de manutenção, financiamento.
Vendemos 350 caminhões em menos de 22 dias.
Isso gerou o efeito que a gente queria. A rede de
concessionárias acordou. Em paralelo, começamos
a reposicionar o nosso 540 6x4. A metade dos
pedidos que estamos recebendo vêm dessas ações
especiais que estamos praticando no mercado.
FROTA&CIA – O transportador hoje conta com

uma farta oferta de crédito, juros baixos e novas
formas de financiamento. Diante de tantos
estímulos, como convencer os empresários da
importância de investir na renovação da frota,
em tempos de retração do frete?
Silvio Munhoz - Não tem sido difícil
convencê-los a comprar. As facilidades de
financiamento hoje são muito grandes, com
a taxa de juros bem baixa e tem se tornado
um negócio bastante interessante. Finame
com taxas fixas garante um financiamento
estável e a perspectiva econômica não é cair
mais a inflação, sendo que a médio e longo
prazo pode até subir um pouco. A visibilidade
financeira é positiva. Isso tudo dá um conforto
para o investidor. A questão do frete reduzido é
relativa. Desde que você oferece uma proposta
que dê para o transportador um custo
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operacional compatível com o frete que ele tem,
ele faz o investimento.

“Embarcadores
que analisam
custos estão
indicando seus
transportadores
a fazerem
aquisição de
caminhões com
combustível
alternativo como
o gás”

“Muitos
empresários
viram na
utilização de
tecnologia,
o caminho
para poder
enfrentar
essa situação
difícil“

FROTA&CIA – As novas tecnologias e os
combustíveis alternativos como o gás podem
contribuir para a redução dos custos do
transporte, ainda que acarretem maiores
gastos de aquisição?
Silvio Munhoz - Com certeza, isso vem
sendo comprovado com as vendas que estamos
fazendo dos caminhões a gás. Efetivamente o
valor inicial é mais alto do que o similar a diesel,
mas a economia operacional é suficientemente
grande para compensar esse gasto adicional.
Nós temos vários embarcadores analisando
esses custos e dizendo que estão indicando os
seus transportadores a fazerem aquisições de
caminhões com combustível alternativo. Há duas
semanas tivemos a redução de 40% do preço
do gás natural pela Petrobras, preço de vendas
para as distribuidoras. Isso viabilizou ainda mais
economicamente essa alternativa sustentável.
Vem por aí o biometano. Ele vai explodir e a gente
verá várias empresas investindo para gerar
biometano, com várias utilizações de uso.
FROTA&CIA – Que benefícios a indústria
4.0 pode trazer para os empresários e
administradores de frotas?
Silvio Munhoz – O grande benefício da indústria
4.0 é produzir coisas melhores com custo mais
baixos; é o desafio da produtividade. Nós enfrentamos
um crescente aumento do custo salarial. É uma
realidade do Brasil. Pode não ser quanto nós
gostaríamos, mas ela acontece. E você tem que
compensar de alguma forma, tentar reduzir. Pessoal
não é mais possível. É melhor manter seu quadro
e buscar ganhos de produtividade no processo para
compensar. O que é indústria vem fazendo com
a indústria 4.0? A comunicação entre máquinas,
a robotização. Tudo isso vem contribuindo para
essa escalada necessária de redução de custos e
produtividade. Essa grande contribuição se reflete
nos produtos mais modernos, com alta tecnologia e
com custos compatíveis com a realidade econômica
dos nossos clientes.
FROTA&CIA – Que lições a crise atual pode
deixar para os operadores de transportes?
Silvio Munhoz - Temos conversado muito com
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os nossos clientes. Você vê uma despertar cada
vez maior da consciência de uma gestão mais
profissional. Como administro o que tenho na minha
mão para trazer mais resultado, através de uma
operação mais eficiente e rentável? No dia a dia com
vários empresários, que se abateram muito com o
efeito da pandemia mas, rapidamente e com muita
garra, começaram a buscar meios de sobrevivência,
muitos viram na utilização de tecnologia o caminho
para poder enfrentar essa situação difícil.
FROTA&CIA – O trabalho remoto e o
distanciamento social serviram para aproximar
mais clientes e fornecedores?
Silvio Munhoz - Eu vou responder contando
um causo. A Scania tradicionalmente tinha
encontros presenciais com seus clientes
através de suas confrarias. Vários encontros
eram feitos com esses confrades para trocar
idéias e falar da situação do mercado. Com a
pandemia isso morreu. Há duas semanas e meia
atrás nós fizemos a primeira confraria virtual,
no nosso concessionário Rovema, em Rondônia.
Eu e mais alguns colegas aqui de São Paulo
participamos, 100 clientes de Rondônia e Acre,
além do secretário da Agricultura. Os clientes
participaram com perguntas e respostas e
apresentaram suas propostas de negociação
de caminhões. Até hoje já efetuamos a venda
de 30 caminhões, simplesmente com essa
confraria virtual. Nós ficamos positivamente
muito surpresos. Daqui para frente teremos uma
situação híbrida. Já fechamos vários negócios
virtualmente, sem contato físico. E alguns deles
por opção do cliente.
FROTA&CIA – Que palavras de incentivo você
diria aos empresários, para enfrentar e superar
esse momento?
Silvio Munhoz - Palavras como esperança.
Acreditar no futuro.Acreditar que o Brasil é muito
grande. O país está crescendo e a economia sobe
e desce, mas continua gerando mais riqueza para
todo mundo. São os produtos que vão e vem para
a indústria e tem o pulso da economia no seu dia a
dia. Esse país tem futuro e precisa de todo mundo
trabalhando. Esse é a palavra de esperança. A
garra que eles precisam a gente mostra todo dia.
A gente sente neles o reconhecimento. Vamos
continuar com essa luta, essa garra.
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Lição bem feita
A Iveco dá a volta por cima ao deixar para trás os momentos de dificuldade e
avançar em um mercado em plena crise, na contramão do restante da indústria

“A primeira
reação que
você tem
de ter em
momentos
de crise é se
colocar ao
lado do cliente.
É isso que
procuramos
fazer desde
o começo da
pandemia”

D

FROTA&CIA – Eu gostaria que você relatasse
qual foi o impacto da pandemia na indústria de
caminhões?
Ricardo Barion – Eu diria que foi uma grande
surpresa, acho que para todo mundo. Foi uma
situação totalmente inesperada e inusitada.
No começo do ano, a indústria projetava um
crescimento de mercado de 10% a 15% para
2020, o equivalente a quase 130 mil caminhões.
De repente, na metade de março, tivemos que
fechar a fábrica de uma forma rápida e abrupta,
diante de uma situação bastante crítica, para
preservar acima de tudo à saúde dos nossos
colaboradores. O Brasil está acostumado a viver
diversas crises. Mas essa é uma situação que
veio de fora, mundial. E foi nesse contexto que a
gente parou, reformulou e começou a observar os
mercados que não poderíamos deixar de atender,
como foi o alimentício e de medicamentos. O
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setor agrícola, mais uma vez, segurou a economia
durante esse momento delicado. Eu diria a você
que no primeiro momento foi um susto, depois
fomos nos acostumando a conviver e a observar
os segmentos que realmente não foram tão
afetados. Agora, creio que já conseguimos
mapear um pouco melhor o que deve acontecer
daqui até o final do ano. Precisamos olhar com
cautela e retomar um pouco mais com otimismo,
de que isso tudo vai passar.
FROTA&CIA – Apesar do mercado de caminhões
ter acusado uma queda de 14,9% de janeiro a
julho deste ano, a Iveco mostrou uma evolução
de 15% no volume de licenciamentos no período.
O que explica essa boa performance?
Ricardo Barion - Eu diria a você que são
ações que começaram há 4/5 anos atrás, quando
vivíamos aquela crise aqui no Brasil em 2015/16/17
e foram bastante difíceis. A Iveco fez a lição de
casa, que começou com a reestruturação da
nossa planta, que teve de ser adaptada para
uma nova realidade. Outra reestruturação foi
em toda nossa linha de produtos, que culminou
agora em março com lançamento da nova Daily,
um produto totalmente moderno e novo no
mercado. Nós tivemos todo uma reestruturação
na rede de concessionários também. Então são
várias coisas juntas que foram se somando e a
performance nesse ano está diretamente ligada
a isso tudo, mesmo com o mercado caindo a
Iveco conseguiu ter uma performance melhor do
que o ano passado. Acho que a sequência é um
crescimento sustentável, que a Iveco pretende
seguir de agora em diante.
FROTA&CIA – Como você resume o desafio de
oferecer produtos e serviços para compradores
retraídos, em um mercado disputado por fortes
concorrentes e, ainda, no ambiente do novo normal?

FOTO: BRUNO GONZAGA

“Mesmo com
o mercado em
baixa a Iveco
conseguiu
ter uma
performance
melhor do
que o ano
passado.
Acho que a
sequência
é um
crescimento
sustentável”

epois de passar por momentos de
grande dificuldade em um passado
recente, a Iveco dá a volta por cima
ao acusar um aumento de 15%
nas vendas em plena pandemia, enquanto o
restante da indústria amargou perdas na
mesma proporção. Na visão de seu diretor
comercial, Ricardo Barion, o resultado mostra
apenas que a empresa soube fazer a lição de
casa, evidenciada em um conjunto de fatores. A
começar pela reestruturação da planta de Sete
Lagoas, a atualização do portfólio de produtos e
os acertos na rede de concessionárias. Nessa
entrevista à Frota&Cia, que o leitor poderá
conferir em formato multiplataforma, Ricardo
Barion comenta os desafios enfrentados nesse
novo normal do mercado, as novas formas de
comunicação com os clientes e as projeções para
o mercado de caminhões nesse e nos próximos
anos. Acompanhe.

Ricardo Barion - A primeira reação que você
tem de ter nesse momento delicado é se colocar
ao lado do cliente, e é isso que procuramos
fazer desde o começo da pandemia. A primeira
questão é não deixar que o nosso caminhão
pare, ou que o cliente não seja assistido. Nesse
primeiro momento identificamos várias formas
de comunicação, como o Whatsapp, 0800, canal
24Horas, se colocando sempre à disposição
do caminhoneiro. No segundo momento
intensificamos o contato através da rede de
concessionários, dizendo aos clientes que apesar

de estarmos com as portas fechadas para
vendas, estávamos abertos para o pós-venda;
para o que você precisar, nós temos peça, nós
temos tudo. Outra ação foi implementar formas
de financiamento que desse e um pouco mais de
confiança ao transportador, como o pagamento
da primeira parcela depois de 6 meses. Eu diria
que os lançamentos feitos recentemente também
nos ajudaram bastante, e não cito apenas a
Daily mas também o Tector 9 e 11 toneladas, um
segmento expressivo e importante, onde a gente
tem um produto muito bem estabelecido.
agosto de 2020 |

Frota&Cia

31

ENTREVISTA – RICARDO BARION

Ônibus
Frota&Cia

“Uma coisa
não vai mudar:
é a demanda e
a necessidade
que temos
pelo
transporte,
principalmente
por caminhão.

“A busca
agora é
pelo menor
tempo de
entrega. Se
não tiver uma
inteligência
logística
ninguém pode
fazer isso”.

FROTA&CIA – Quais as suas projeções para o
mercado brasileiro de caminhões, nesse e nos
próximos anos?
Ricardo Barion – Estamos vivendo um
momento delicado para fazer projeções,
até porque a pandemia continua sendo uma
situação preocupante. Dentro de todos os
efeitos que estão acontecendo no ano, estamos
em alinhamento com a Anfavea que projeta
um mercado em torno de 70 mil unidades até
o final do ano. Acreditamos que o segundo
semestre pode ser um pouco melhor, com um
pequeno viés mais positivo. Mesmo assim é um
mercado baixo, perto das oportunidades e da
necessidade que o Brasil tem. Espero que no
ano que vem possamos chegar próximo dos
patamares de 2019. Para isso, uma série de
coisas precisa melhorar. A começar da vacina
até a volta dos empregos. Isso é extremamente
essencial porque aumenta o consumo e estimula
a demanda pelos nossos veículos. Seja como
for, eu vejo um cenário um pouco mais otimista
do que pessimista.
FROTA&CIA – O trabalho remoto, a teleconferência
e a adoção de mecanismos remotos de
gerenciamento colaboram, de alguma forma, para
a melhoria da cadeia produtiva do transporte?
Ricardo Barion – Eu diria que tudo isso talvez
já estivesse mapeado. Esse momento apenas
acelerou as tendências que iram acontecer
futuramente. Essa entrevista que estamos
fazendo de forma virtual é um exemplo. Quando
era presencial não imaginávamos que pudéssemos
fazer isso da forma como estamos fazendo hoje.
Isso acontece no transporte da mesma forma.
O cliente está se comunicando com a rede de
concessionários, está se comunicando conosco
através de um formato que ele não tinha.
Agora, uma coisa não vai mudar: é a demanda
e a necessidade que temos pelo transporte,
principalmente por caminhão.
FROTA&CIA – A retração da economia, as novas
formas de trabalho e a nova ordem mundial
devem acelerar ou retardar essas tendências
tecnológicas no país?
Ricardo Barion – Nem acelerar, nem retardar,
porque tudo tem o seu tempo. A partir do
momento que você começa a pensar em energias
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alternativas, você precisa ter uma infraestrutura
adequada para isso. A sustentabilidade sem
dúvida é importante, mas no final do dia, o que o
cliente quer ver é a conta fechar. Então, qualquer
tendência só vai acelerar se for eficiente; se
for benéfico para o cliente, no sentido de pagar
suas contas. Sem dúvida é uma bandeira que
todo mundo está trabalhando, inclusive nós.
Somos líderes da Europa no segmento de gás
e recentemente adquirimos parte da Nikola
que é uma empresa 100% focada em veículos
elétricos. Quando a matriz tem essa competência
podemos, claro, trabalhar e estudar formas de
trazer esses produtos para o Brasil. Digo, sem
dúvida, isso está sempre no nosso radar.

ANO XX | ED. 177 | AGOSTO DE 2020

FROTA&CIA – A operação logística deve ganhar
mais importância, pós pandemia, depois de
ter se mostrado uma atividade essencial em
situações de crise?
Ricardo Barion – Sem dúvida que sim. Além
de ganhar importância, a operação logística
ganha um viés diferente em situações como
essa. Basta ver o quanto estamos usando a
operação logística para as compras que fazemos
quando estamos em casa. E a rapidez com que
um fornecedor se antecipa ao concorrente. A
busca agora é pelo menor tempo de entrega.
Daqui a pouco, você vai estar comprando hoje
e recebendo no mesmo dia. Se não tiver uma
inteligência logística ninguém pode fazer isso.
FROTA&CIA – Que recado você daria os
transportadores que nos acompanham
nesse momento?
Ricardo Barion – Eu diria que se tem
uma coisa que o brasileiro está acostumado
é com esses altos e baixos. Já passamos por
tantas crises e olha que eu não sou tão velho
assim. Um dia estamos lá com quase 200 mil
caminhões e e no outro dia cai para 70 mil.
Então esses vieses acontecem ao mesmo
tempo. Eu tenho certeza que o brasileiro tem
uma criatividade fantástica para sair desse
momento e achar formas de se reinventar. A
própria Iveco também está se reinventando.
Nesses últimos anos nós viemos fazendo a
nossa lição de casa para voltar mais forte
e acima de tudo, ficar ao lado dos amigos
caminhoneiros e transportadores.

AVISO DE ALERTA

Novo boletim da NTU revela que os prejuízos causados aos
operadores de ônibus urbanos em decorrência da pandemia do
coronavírus podem chegar a R$ 8,7 bilhões até o ﬁnal do ano,
se nada for feito para estancar a sangria

PONTO A PONTO

TRANSPORTE URBANO

CARONA NA LIVE
A Mercedes-Benz aproveitou a realização do
evento “Uma Sprinter pelas Américas” para
mostrar a nova Sprinter 19+1 com acesso dos
passageiros pela porta dianteira. A novidade
elimina a porta corrediça lateral e cria
um corredor único até a última fileira de
bancos, ampliando o número de assentos
e proporcionando uma acomodação mais
rápida dos passageiros.

AJUDA BENVINDA
Às vésperas do fechamento dessa edição, a Câmara
dos Deputados aprovou um auxílio federal de R$ 4
bilhões para Estados e municípios com mais de 200
mil habitantes, destinado a socorrer as empresas do
transporte urbano e semi-urbano durante a pandemia
do coronavirus. A divisão dos recursos será de 30%
para Estados e Distrito Federal e 70% para municípios.
Porém, antes de entrar em vigor, a proposta precisa de
aprovação do Senado e o aceite presidencial.

VENDASEUONIBUS.COM.BR
A Marcopolo decidiu
se lançar no mercado
de ônibus usado,
para ajudar os
clientes da marca
na venda de ativos e
estimular a compra
de novos. O serviço
está disponível na
internet, no endereço
Vendaseuonibus.com.br..
“Nos últimos meses,
os operadores tiveram
redução significativa
dos seus negócios. Por
isso, essa iniciativa
da Marcopolo pode colaborar com a saúde financeira das
empresas, neste momento de ainda baixo movimento”, explica
Rodrigo Pikussa, diretor do Negócio ônibus da Marcopolo.

PROGRAMA DE BENEFÍCIOS
O Grupo JCA, das Viações Cometa, Catarinense, 1001, Rápido Ribeirão e Expresso
do Sul, anunciou o lançamento do Clube Giro; um programa de benefícios desenvolvido
especialmente para usuários do transporte rodoviário. E que oferece vantagens para
quem viaja nos ônibus das empresas do Grupo.
O Clube Giro pretende oferecer recompensas,
como brindes, descontos nas passagens e
até viagens de cortesia para acompanhantes.
“Após anos estudando e trabalhando com
programas de fidelidade, observamos que eles
podem ser um importante fator de decisão
e escolha do cliente pela empresa”, explica
Márcia Martinez, gerente de clientes do Grupo
JCA e head do programa.
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BATERIAS
MADE IN BRAZIL
A BYD inaugurou sua nova
fábrica, para produção de
baterias de fosfato ferro-lítioferro e de veículos elétricos e
plug-in. A unidade fabril está
instalada no Polo Industrial de
Manaus (PIM) e pode produzir
até mil baterias por ano. Até
novembro, a planta vai entregar
até 272 baterias de fosfato
de ferro-lítio, inicialmente para
atender os chassis elétricos da
marca, fabricado na planta de
Campinas(SP).

Balanço da tragédia
A NTU publica Boletim que mostra os impactos da Covid-19 no transporte público
por ônibus, em 155 sistemas de transportes em todo o país. E os prejuízos causados aos
operadores, diante da redução de 61% da quantidade de viagens

U

ma nova publicação da NTU
(Associação
Nacional
das
Empresas
de
Transportes
Urbanos, de agosto de 2020 e
batizada de Boletim Mensal NTU, trouxe
os números atualizados dos impactos da
Covid-19 no transporte público urbano
por ônibus no Brasil. O levantamento
apurou a situação de 155 sistemas
de transportes de todas as capitais
e regiões metropolitanas do país,
atualizada até o dia 31 de julho de 2020.
Além de apresentar dados da
redução na oferta de ônibus, bem como
na demanda de passageiros durante o
período da pandemia, o estudo mostra
os efeitos que esses fatos produziram no caixa das
empresas permissionárias do serviço. Junto com
a diminuição dos postos de trabalho, a suspensão
dos contratos e, até, as greves, manifestações
ou protestos por motivos de atrasos nos salários
e demissões, entre outros. A pesquisa mostra,
ainda, as diversas medidas tomadas pelo Poder
Público para minimizar o prejuízo das empresas.
E, por fim, os cuidados adotados pelos operadores
de ônibus, com o objetivo de reduzir os riscos por
contágio do coronavírus em usuários do serviço e os

Os números do setor
Segundo a NTU, o transporte urbano por ônibus é operado
por cerca 1.800 empresas, em 2.901 municípios do Brasil, que
empregam mais de 400 mil colaboradores diretos. O sistema
conta com uma frota de 107 mil ônibus, dos quais 98.795
constituem a frota operante. No total, esses ônibus fazem mais
de 40 milhões de viagens/dia e percorrem cerca de 191 milhões
km/mês. A idade média da frota é de 5 anos e 10 meses.

Greve de ônibus
em Teresina:
culpa da
pandemia

trabalhadores que dão apoio a eles.
“O levantamento mostrou, entre outras coisas,
que o prejuízo acumulado pelas operadoras desde
o início da pandemia até o dia 30 de junho é de R$
3,72 bilhões, como resultado da queda de 61% na
quantidade de viagens realizadas no período”, adianta
Otávio Vieira da Cunha Filho, presidente da NTU, que
representa mais de 500 empresas do setor.
Entre as medidas defendidas pela entidade para
ajudar as empresas, o dirigente destaca a criação de
um programa por parte do governo, que possibilitaria
a aquisição mensal de créditos eletrônicos de
passagens, enquanto perdurar a crise de Covid-19,
em volume suficiente para cobrir a diferença entre
receita e despesa das empresas. “É uma proposta
fácil de operacionalizar, já que todas os sistemas
de transportes adotam a bilhetagem eletrônica. E
daria um bom fôlego às empresas para cobrirem a
diferença de caixa de curto prazo”, explicou Otávio
Cunha, em entrevista à Frota&Cia publicada na
edição de abril. Confira nas páginas seguintes a
reprodução do estudo publicado no Boletim Mensal
NTU e as suas conclusões.
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TRANSPORTE URBANO

DEMISSÕES

SUSPENSÕES DE CONTRATOS

Dados coletados em 36 sistemas de transporte por ônibus revelam que,
desde o início da pandemia, foram encerrados 2.501 postos de trabalho.

Nesses 36 sistemas de transporte por ônibus, 9.235 contratos
de trabalho foram suspensos. Somente em abril foram realizadas
6.785 suspensões.

ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES

SUSPENSÕES DE ATIVIDADES

Com os impactos da redução de receita, 2 empresas encerraram
as atividades.

Durante a pandemia 6 empresas de transporte público por ônibus
suspenderam as atividades.
Principal motivo alegado: incapacidade de cumprir com o pagamento
de salários ou a compra de combustíveis

OFERTA E VIAGENS REALIZADAS POR PASSAGEIROS (DEMANDA)

REDUÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS POR PASSAGEIROS

A redução de viagens realizadas por passageiros (demanda) chegou
a cair 80% nas primeiras semanas da crise. No final de junho, a
redução média era de 61%

REDUÇÃO DA OFERTA
REDUÇÃO DA OFERTA

A redução da oferta dos serviços sempre foi inferior à queda da
demanda. Em março, a diminuição média verificada foi de 25%.
Após três meses de adequação, a redução média do nível
de serviço foi de 32,2% em junho/2020
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REDUÇÕES DE JORNADAS E SALÁRIOS
Após a publicação da MP 936, as empresas
promoveram a redução de 50% em média das
jornadas de trabalho e dos salários de parcela
dos colaboradores.Como a folha de pagamento
representa cerca de 50% do custo total
de operação, o MP 936 foi relevante para a
manutenção dos mais de 400 mil empregos diretos
gerados pelo setor.

R$ 3,72 bilhões é o prejuízo acumulado pelas operadoras no período
de 16/3 até 30/6
A estimativa é que o prejuízo total do setor para o período de
março a dezembro alcance R$ 8,79 bilhões

GREVES E PARALISAÇÕES
Desde o início da pandemia 38 sistemas enfrentaram
ocorrências de greves, manifestações ou protestos,
que resultaram na paralisação dos serviços. Os motivos
mais recorrentes são aqueles provocados pela crise do
setor: atrasos de salários e demissões.

MEDIDAS PARA REDUÇÃO DOS PREJUÍZOS
Entre as medidas adotadas elo Poder Público para redução dos
prejuízos destacam-se:
15 anúncios de subsídios
4 iniciativas de desoneração tributária
3 deliberações para compras antecipadas de créditos eletrônicos,
MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E DISTANCIAMENTO
Várias empresas operadoras adotaram medidas de higienização
e distanciamento social no transporte público por ônibus
As medidas mais recorrentes no transporte público por ônibus são:
- desinfecção por nebulização
- fim do dinheiro para pagamento da tarifa
- marcadores de distanciamento
- limitação de passageiros / - túnel de desinfecção corporal
- medição de temperatura
agosto de 2020 |
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CARROCERIAS

MANUFATURA

Modernidade elétrica

Fábrica-laboratório

A Marcopolo em parceria com a BYD desenvolve nova versão de carroceria, concebida
especialmente para uso em ônibus articulados de propulsão elétrica

A Volkswagen Caminhões e Ônibus inicia em linha experimental a construção dos primeiros
protótipos do caminhão elétrico e-Delivery, cuja produção em série começa o ano que vem

U

m novo modelo de carroceria para ônibus
urbano na versão articulada, projetada
especialmente para uso em chassis
de propulsão elétrica, foi apresentado
pelo Marcopolo, ainda em forma de projeto. O
modelo vai equipar o primeiro veículo leve sobre
pneus 100% elétrico fabricado pela BYD, para
operar na Linha Verde da cidade de São José
dos Campos (SP).
Batizada de Marcopolo Attivi Express
articulado, a nova carroceria terá capacidade para
transportar 168 passageiros, sendo 60 sentados
e 108 em pé, além de espaço para cadeirante. Seu
comprimento é de 22.000mm (22 metros), com
largura total de 2.600mm e altura de 3.730mm.
O chassi, por sua vez, é o modelo BYD D11B, que
utiliza baterias de fosfato ferro lítio (LifePO4) e
possui autonomia de até 250 quilômetros.

Marcopolo
Attivi Express:
versão
articulada,
exclusiva
para veículos
elétricos

CÂMARAS NO LUGAR DE ESPELHOS
O fabricante informa que o modelo conta
com design moderno, arrojado e atraente e virá
equipado com faróis em full LED que garantem
maior eficiência luminosa e devem estabelecer

março de
de 2020
2020
40 Frota&Cia | agosto

um novo padrão nesse mercado. A tecnologia
embarcada no veículo inclui ainda equipamentos
inéditos no segmento, como um sistema de
seis câmeras de alta definição, duas delas com
infravermelho, que substituem os tradicionais
espelhos retrovisores. O sistema conta com
monitores que cobrem um amplo campo de visão,
maior que os espelhos convencionais. E eliminam
eventuais “pontos cegos” para os motoristas
nas laterais do veículo, facilitando as manobras e
aumentando a segurança no trânsito.
Entre outros itens de conforto para os
passageiros, o Marcopolo Attivi Express articulado
oferece um sistema de entretenimento com dois
monitores de 15,6” instalados no teto, além de
rádio e autofalantes internos. As portas são do
tipo pantográficas de duas folhas, com maior vão
livre e sistema antiesmagamento. O veículo virá
equipado com sistema de monitoramento formado
por quatro câmeras internas, poltronas City
estofadas com apoio de cabeça e tomadas USB. E,
ainda, terá total acessibilidade, com rampas para
cadeirante, que facilitam e garantem embarques
e desembarques mais rápidos e eficientes.

A

Volkswagen Caminhões e Ônibus deu a partida
para a produção do E-Delivery, o primeiro caminhão
elétrico da marca, que será fabricado na planta de
Resende (RJ). Os primeiros protótipos do modelo
saíram da fábrica-laboratório instalada no complexo, que
vai servir ainda para definir e ajustar o processo produtivo,
além do treinamento das equipes encarregadas da
montagem. O início da produção em série deve ocorrer no
primeiro semestre de 2021.
A futura linha de produção vai adotar o mesmo
sistema de Resende, um modelo industrial que envolve
os próprios fornecedores na montagem. O e-Consórcio,
como foi batizado, é formado pelas empresas Bosch,
CATL, Meritor, Moura, Semcon, Siemens e WEG.
KNOW HOW ELÉTRICO
“Tal como há 25 anos, quando amadurecemos nosso
processo produtivo numa linha experimental em Resende,
começamos a consolidar nosso know-how também na
manufatura de veículos elétricos”, explica Roberto Cortes,
presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.
“Agora avançamos no desenvolvimento de um portfólio
nesse segmento, focados na validação estrutural, de
durabilidade e outros requisitos funcionais do caminhão

elétrico e-Delivery””, completa o executivo.
Os veículos protótipos vão passar por exaustivos
ensaios em laboratórios e testes no campo de
provas da empresa, instalado ao lado da fábrica. As
equipes, por sua vez, serão treinadas para atuar
com a propulsão elétrica, tanto na montagem da
bateria como no comissionamento dos veículos,
quando o caminhão é ligado pela primeira vez. O
trabalho envolve tensões superiores a 600V, o que
obriga a cuidados específicos de segurança.

Made in Brazil
Primeiro caminhão leve elétrico desenvolvido no Brasil, o
Volkswagen e-Delivery foi especialmente desenvolvido para operações urbanas. O veículo está equipado com um motor elétrico
produzido pela WEG, que oferece 109 cv de potência e 50,1 kgfm
de torque associado a uma transmissão automática. O sistema
é alimentado por baterias de lítio-ferro-fosfato (LFP) da chinesa
CATL importadas pela Moura, com autonomia prevista de 200 km.
O primeiro cliente a manifestar interesse pelo modelo foi a Ambev,
que anunciou a intenção de adquirir 1.600 unidades do e-Delivery.

Linha experimental do
e-Delivery na planta da
VWCO, em Resende
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CAMINHÕES

Melhorias na pandemia

Interior do
novo DAF
XF ganhou
novas versões
acabamento
e cama
81x220cm

Enquanto o mercado de caminhão ainda luta contra a queda nas vendas por causa do
coronavírus, a DAF introduz melhoramentos na linha XF, em benefício da economia e do conforto

E

m plena pandemia, a DAF Caminhões apresentou o
novo DAF XF, que incorpora uma série de melhorias
ao modelo, próprias para aplicações rodoviárias. A
novidade – disponível nas versões 4x2, 6x2 e 6x4
- poderá ser visualizada no Showroom Virtual da marca,
no endereço www.novodafxf.com.br e chega às revendas DAF já no início de setembro.
“A DAF vem se preparando para este lançamento
há muito tempo”, ressalta Luis Gambim, Diretor Comercial da empresa. “Fomos estrategicamente fortalecendo a nossa operação, para que pudéssemos trabalhar o novo XF com todas as ferramentas e estrutura
necessárias, a fim de seguirmos a nossa trajetória de
crescimento no Brasil. Estamos agora em um novo patamar no mercado, mas sem perder as características
que nos consagraram no segmento de pesados: qualidade, robustez e relacionamento”, completa.
Entre as benfeitorias agregadas ao novo DAF XF,
destaque para o novo motor Paccar MX13, de 12,9 litros,

Novo DAF XF:
melhorias no motor,
na transmissão e na
cabine, entre outras
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disponível nas potências de 480 cv (até 2.500 Nm a
partir de 900 rpm) e 530cv (até 2.600 Nm a partir
de 1.000 rpm). O redesenho do engenho possibilitou
trabalhar em regimes de menor rotação e atrito, com
ganhos de potência e torque ante as versões anteriores de 460 e 510 cavalos.
A transmissão ZF TraXon, automatizada de 12 velocidades, também incorporou novos ganhos, na forma
de três novas relações de câmbio, de configuração mais
longa. O resultado é a troca de marchas mais rápida,
suave e silenciosa, em benefício do conforto ao motorista. Acrescente-se a isso o freio motor Paccar MX, agora com 490 cv – o mais potente do mercado, segundo o
fabricante –, com sistema de três estágios.
REDUÇÃO NO CONSUMO
De acordo com Jarno Broeze, Diretor de Desenvolvimento de Produto da DAF Caminhões Brasil, a
combinação do trem-de-força possibilitou uma redução de até 14% no consumo de combustível, em
comparação à versão anterior. “Conseguimos melhorar o que já era muito bom, ouvindo nossos clientes
e entendendo as novas necessidades do transportador brasileiro. O resultado é um caminhão de altíssima qualidade, que tem tudo para ser o preferido do
mercado nacional”, afirma o executivo.
O novo DAF XF ganhou, ainda, novos atributos
tecnológicos que melhoram a dirigibilidade e a segurança. Destaque para o Assistente de Performance
do Condutor, um computador de bordo que interage
com o motorista, dando dicas e notas que melhoram
a direção. Junto com o Controle de Cruzeiro Preditivo, que ajusta a velocidade do caminhão de acordo
com o percurso. O veículo ainda conta com Sistema
de Frenagem de Emergência Automática, Controle de
Estabilidade, Aviso de Saída de faixa e Controle de
Cruzeiro Adaptativo, entre outros opcionais.
Os novos DAF terão duas opções de cabine –
Space e Super Space – a segunda com 2,10m de al-

tura interna. O interior e o exterior foram totalmente
renovados, incluindo novos versões de acabamento,
ar condicionado digital e cama nas medidas 81cm x
220cm, a maior do segmento. Do lado externo, os
DAF XF vêm com novo parasol, novos faróis com Lexan, usadas em janelas de aviões, nova grade e para-choque em aço inox na cor da cabine.
PREÇO NÃO INFORMADO
Como parte da estratégia de lançamento, a DAF
preferiu não informar o preço de tabela do novo XF.
Seu diretor comercial disse apenas que o modelo será
ofertado com quatro pacotes de acabamento, sem
revelar detalhes.
Lance Walters, Presidente da DAF Caminhões,
lembra que a empresa estabeleceu uma parceria de
longo prazo com o Brasil, desde sua instalação no
país em 2011. “O Brasil é um mercado de grande
potencial e estratégico para o nosso crescimento.
Prova disso é que, independentemente do atual cenário, a empresa seguiu todos os seus planos e finalizou o aporte em seu principal lançamento no país, o
novo XF”, finaliza o presidente.
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PANORAMA

NOVA SEDE FLUMINENSE
A Jamef Encomendas Urgentes inaugurou
sua nova sede no Rio de Janeiro, localizada
em um condomínio Logístico no Parque
Santana, em São João do Meriti. A nova
estrutura ocupa uma área de 20 mil m²,
dos quais mais de 10 mil m² são para
armazém e 1.300 m² para escritórios.
O CD conta com 60 docas niveladoras
e plataforma externa contínua, que
possibilita carregar de forma simultânea
até 100 veículos.

MUDANÇA DE DONO
A JSL anunciou a aquisição da Moreno Holding,
detentora da Transmoreno Transporte e Logística,
pelo valor de R$ 310 milhões. Fundada em 1978, a
Transmoreno atua nos segmentos de transporte de
veículos 0 km e prestação de serviços de logística
automotiva. Em 2019, a empresa movimentou um
total de 100.400 veículos, percorrendo uma distância
média de 1.349 km. No mesmo período, a operadora
registrou uma receita líquida de R$ 210,2 milhões.

VAI E VEM
• Jarno Broeze é o novo
Diretor de Desenvolvimento
de Produto da DAF
Caminhões Brasil. Ele passa
a ocupar o lugar que era de
Ricardo Coelho, que deixou a
montadora.

• A diretoria de Logística
e Industrial do Secovi-SP
(Sindicato da Habitação)
tem novo titular. É o
engenheiro Ricardo Antoneli
que, desde 2016, era o
responsável pela Diretoria
de Desenvolvimento da GLP.
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FALECIMENTOS
• O Setcergs comunicou o falecimento de Eder Dal
Lago (foto), aos 69 anos, que presidia a Federação dos
Caminhoneiros Autônomos do RS e SC (FECAM).

• Já o Setcemg anunciou o falecimento do sindicalista
Antônio da Costa Miranda, ex-presidente da Federação dos
Trabalhadores Rodoviários de Minas Gerais (Fettrominas).

