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INDICADOR DE PRECISÃO

Nova certiﬁcação de Frota&Cia aponta os
caminhões e utilitários mais valorizados do mercado
brasileiro com base na Tabela Fipe, nas categorias:
• Caminhão semileve
• Caminhão leve
• Caminhão médio
• Caminhão semipesado 4x2
• Caminhão semipesado 6x2

• Caminhão semipesado 6x4
• Caminhão semipesado 8x2/8x4
• Caminhão pesado até 400cv
• Caminhão pesado até 500cv
• Caminhão pesado acima de 500cv

• Minibus
• Furgoneta
• Chassi cabine
• Furgão

FROTA&CIA 3.1 TEXTO, ÁUDIO E VÍDEO EM UMA SÓ EDIÇÃO

No trânsito, dê sentido à vida.

EDITORIAL

Transporte & Logistica

Um indicador
transparente

A

O Volvo FH é o caminhão pesado campeão de vendas da
década. Pela quinta vez, é reconhecido também por ter o
maior valor de revenda.
Não é à toa que é o preferido das estradas.
Volvo FH. Faz história.

expertise acumulada de 28 anos na produção
de conteúdo estatístico, para uso do mercado de transportes, estimulou a SFCom
- que edita Frota&Cia – a desenvolver um
novo e oportuno indicador econômico, para servir de
referência na hora de avaliar, adquirir ou vender um
caminhão ou utilitário, seja 0 km ou então seminovo.
É a Certificação Campeão de Revenda Frota&Cia
que, a partir de agora, passa a servir de guia de
consulta obrigatória por parte de empresários
de transportes e administradores de frotas,
além de bancos, seguradoras e revendas de
veículos. A nova ferramenta de trabalho
complementa outro produto da casa – o
Prêmio Lótus Campeões de Vendas - que
desde 1.994 serve de referência para
os compradores de veículos comerciais,
por estar baseado nos números de
licenciamentos do Renavam.
José Augusto Ferraz
A exemplo do Prêmio Lótus, a
Diretor de Conteúdo
nova certificação adota outra base
de dados de mérito reconhecido - a Tabela Fipe - o mais respeitável indicador de preços de veículos novos e usados disponível no mercado brasileiro, utilizado tanto por
empresas públicas quanto privadas. Isso porque, a Tabela Fipe traz a assinatura da
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, vinculada à Universidade de São Paulo.
Além de identificar os caminhões e utilitários que registraram a menor desvalorização de preços no período de três anos, a Certificação Campeão de Revenda, de
Frota&Cia, criou uma nova segmentação veicular, mais ajustada à realidade do mercado. Para tornar ainda mais transparente o estudo, os leitores poderão conferir a
memória de cálculo que resultou na indicação dos 14 veículos certificados, publicada
nessa edição. E que reproduz os mesmos preços que figuram no site da Fundação,
disponível no endereço www.fipe.org.br.
Esperamos que o novo indicador traga novas luzes para o mercado de transportes, de forma a permitir a real avaliação de um veículo comercial, sem risco de
erro ou manipulação.

l

Cargas & Passageiros

DIRETORIA - Diretores
José Augusto Ferraz
Solange Sebrian
REDAÇÃO
Diretor de Redação e
Jornalista Responsável
José Augusto Ferraz (MTB 12.035)
joseferraz@frotacia.com.br
FROTA&Cia On Line
André Garcia
andre.silva@frotacia.com.br
ARTE – Editor
Sandro Mantovani (MTB 29.530/SP)
smantova@uol.com.br
COMERCIAL – Diretora
Solange Sebrian
solange@frotacia.com.br
CIRCULAÇÃO – Assistente
Vanuza Amorim
vanuza.amorim@frotacia.com.br
Emily Lopes
emily.lopes@frotacia.com.br
ADMINISTRAÇÃO – Gerente
Edna Amorim
edna@frotacia.com.br
Assinaturas e Alterações
de Dados Cadastrais
Serviço de Atendimento ao Assinante
Fone/Fax: (0**11) 3871-1313
E-mail: circulacao@frotacia.com.br
ASSINATURA: R$ 150,00 (12 edições)
Preço do Exemplar Avulso: R$ 15,00
REDAÇÃO, PUBLICIDADE,
CIRCULAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Rua Tagipuru, 325 – conj. 32/33
Barra Funda – 01156-000
São Paulo - Brasil
Fone: +55 11 3871-1313
Home page: www.frotacia.com.br
FROTA&Cia é uma publicação da SF Comunicação e Eventos Eireli, de circulação nacional e
periodicidade bimestral, enviada a proprietários
e executivos em cargos de direção, de empresas vinculadas ao transporte rodoviário de
cargas e passageiros. Sua distribuição também
abrange administradores de frotas de veículos
comerciais, embarcadores de cargas ligados à
indústria e ao comércio, além de executivos de
empresas fornecedoras de produtos e serviços
para a indústria do transporte. Direitos autorais reservados. É proibida a reprodução total
ou parcial de textos e ilustrações integrantes
tanto da versão impressa quanto virtual, sem
a prévia autorização dos Editores. Matérias
editoriais pagas não são aceitas e textos editoriais não tem qualquer vinculação com material
publicitário. Conceitos expressos em artigos
assinados e opiniões de entrevistados não são
necessariamente os mesmos de FROTA&Cia.
Circulação – Setembro de 2020
Dispensada de emissão de documentos
fiscais conforme Regime Especial
Processo SF-04-908092/2002

2

mAIo de 2020
de 2020
Frota&Cia | setembro

setembro
maio de 2020 |

Frota&Cia

3

FROTA - ANO XXVII | SETEMBRO DE 2020 | EDIÇÃO Nº 217
ÔNIBUS - ANO XX | SETEMBRO DE 2020 | EDIÇÃO Nº 178

TRANSPORTE ON LINE

Ônibus
Frota&Cia

14
16
18
19
22
23
24
25
26
27
4

ANO XXVII | ED. 217

| SETEMBRO DE 2020

IA.COM.BR
| R$ 15,00 | WWW.FROTAC

CAPA
Novo indicador econômico de Frota&Cia revela as
marcas e modelos de caminhões e utilitários que
conquistaram o cobiçado título de “Campeão de Revenda
2020”, em 14 diferentes categorias
METODOLOGIA
Conﬁra as normas que regem a escolha dos veículos
comerciais mais valorizados do mercado brasileiro com
base na Tabela Fipe, o mais conhecido referencial de
preços do mercado automotivo

ANO XX | ED. 178 | SETEMBRO

GREEN TRUCK 2020
CISÃO
OR DE PREia aponta
INDICADcação
os
de Frota&C

Nova certiﬁ
valorizados do mercado
caminhões e utilitários mais
Fipe, nas categorias:
brasileiro com base na Tabela

FROTA&CIA 3.1 TEXTO, ÁUDIO

À ESPERA DA VACINA

O medo de contágio pela
Covid-19 afasta os
passageiros que utilizam
o transporte interestadual
por ônibus e coloca operado
res em situação de risco

E VÍDEO EM UMA SÓ EDIÇÃO

29 ÔNIBUS

NOSSA CAPA

33

FURGÃO E CHASSI CABINE
A fabricante francesa Renault consegue uma dupla
conquista na Certiﬁcação Campeão de Revenda 2020,
graças ao bom desempenho da Master, tanto na versão
Chassi Cabine ou então Furgão

35

CAMINHÃO SEMILEVE E LEVE
A Sprinter 415 da Mercedes-Benz sobe pela segunda
vez no pódio da premiação, desta vez com a versão
Caminhão Leve, enquanto o Accelo 1016 é o vencedor
da disputa na categoria dos Leves

38

CAMINHÃO MÉDIO E SEMIPESADO 4X2
O Accelo 1316 alcança o primeiro lugar no ranking na
categoria Caminhão Médio e o Atego 1719, também da
Mercedes-Benz é reconhecido como o Semipesado 4x2
de maior valor de revenda no país

41

CAMINHÃO SEMIPESADO 6X2 E 6X4
O Atego da Mercedes-Benz leva mais uma cobiçada
Certiﬁcação de Campeão de Revenda, desta vez com o
modelo 2430. E o Volkwagen Constellation 26.280 6x4
é eleito como Caminhão Semipesado 6x4

44

CAMINHÃO SEMIPESADO 8X2 E PESADO ATÉ 400cv
O Atego 3030 é reconhecido como Campeão de
Revenda 2020 nos Semipesados com tração 8x2 e o
Axor, também da Mercedes-Benz é o Caminhão mais
valorizado na faixa até 400cv de potência

46

CAMINHÃO PESADO ATÉ 500cv e ACIMA DE 500cv
O Iveco Stralis 600S44T se consagra na categoria dos
Pesados com motor entre 400 e 500cv. E o cobiçado
Volvo FH 540 6x4T conquista o título de Caminhão
Pesado com motor acima de 500cv

47
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Terminal Rodoviário do
Tietê, julho de 2020

• Minibus
• Caminhão semipesado 6x4
• Furgoneta
• Caminhão semileve
• Caminhão semipesado 8x2/8x4
• Chassi cabine
• Caminhão leve
• Caminhão pesado até 400cv
• Furgão
• Caminhão médio
• Caminhão pesado até 500cv
• Caminhão semipesado 4x2
de 500cv
• Caminhão pesado acima
• Caminhão semipesado 6x2

MINIBUS E FURGONETA
A Sprinter 415 Van, fabricada pela Mercedes-Benz
ganha o reconhecimento na categoria Minibus, enquanto
o Fiat Fiorino Furgão é eleito como a Furgoneta mais
valorizada do mercado brasileiro

EVENTOS
Em tempos de isolamento social, a cerimônia de
entrega da Certiﬁcação Campeão de Revenda 2020 de
Frota&Cia é realizada de forma virtual na residência do
ganhador ou na própria empresa

DE 2020

RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
O medo de contágio pela Covid-19 derruba a demanda
pelo transporte rodoviário de passageiros e coloca os
operadores da atividade em situação de risco diante da
queda brutal das receitas

O Scania R 540 recebeu o
prêmio Green Truck 2020 na
Europa, em reconhecimento ao
fato de ser o caminhão mais
econômico e de menor emissão
de poluentes do mercado. Em
um trajeto pré-estabelecido, o
Scania R 540 fez média de 3,97
km/l (25,14 litros a cada 100
km), com velocidade média de
80,42 km/h e emissões de CO²
de 798 gramas por quilômetro.

ENTREVISTA – ABRATI
A representante do Conselho Deliberativo da entidade
e diretora da UTIL, Letícia Pineschi, comenta a difícil
situação do TRP em função da queda do movimento, por
causa da pandemia

A CAMINHO DA
PRIVATIZAÇÃO

ENTREVISTA MERCEDES-BENZ
O diretor de vendas e marketing ônibus da fabricante
alemã, Walter Barbosa explica o impacto da crise nos
diferentes sub-segmentos o mercado de chassis de
ônibus e as perspectivas para o ano

Se depender do novo
secretário especial
de Desestatização,
Desinvestimento e Mercados
do Ministério da Economia,
Diogo Mac Cord de Faria, a
privatização dos Correios é
inevitável e sem volta. “Hoje,
o caminho de consenso
parece ser a privatização
dos Correios”, afirmou o
secretário ao Valor.

ENTREVISTA MARCOPOLO
Rodrigo Pikussa, diretor do negócio ônibus da
encarroçadora gaúcha, fala do momento atual do setor
e os dispositivos de biossegurança ofertados pela marca
para os operadores de transportes
CAMINHÕES I
Volkswagen Caminhões e Ônibus lança três novos
modelos de caminhões extrapesados para ocupar nichos
de mercado, dentro do conceito “mais você não quer,
menos você não precisa”
CAMINHÕES II
A JAC Motors, presidida pelo empresário Sérgio
Habib, traz da China para o Brasil o primeiro caminhão
100% elétrico da marca, para uso de empresas
comprometidas com o meio ambiente
CAMINHÕES III
Novo Scania G 540 10x4/6 Heavy Tipper chega para
reforçar o portfólio de veículos vocacionais da montadora
sueca, para atender aos mercados de mineração e
construção pesada

SEÇÕES

06

12

44

TATRA TRUCKS NO BRASIL
A Tatra Trucks, marca de caminhões da República
Checa, assinou um protocolo de intenções com o
governo do Paraná, para instalação de uma fábrica
em Ponta Grossa. Os planos da empresa incluem a
fabricação de caminhões fora-de-estrada com tração
6x6 e 6x8, para atender aos mercados de mineração,
florestal e sucroalcooleiro, além de veículos militares
e de defesa. O investimento inicial é de R$ 102
milhões, com planos de ultrapassar R$ 500 mi nos
próximos anos. A nova planta, segundo a empresa, terá
capacidade para produzir até 225 caminhões por ano a
partir de 2022 – em sistema de CKD – podendo chegar
até 800 caminhões/ano depois de 2025.
setembro
agosto de 2020 |
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Perceba o risco, proteja a vida.

Com os Caminhões e as Vans da Mercedes-Benz,
você faz ótimos negócios na compra e na venda.

Categorias vencedoras:
Minibus:

SPRINTER 415 VAN

A linha de veículos comerciais da Mercedes-Benz acaba de ser reconhecida em oito categorias
na certificação Maior Valor de Revenda 2020, concedida pela revista Frota & Cia. Nossos produtos
apresentaram a menor desvalorização de preço no período de três anos. Mais uma prova que, ao escolher
os veículos da Mercedes-Benz, você mantém a rentabilidade do seu negócio na compra e na venda.

Caminhão semileve:

SPRINTER 415

www.mercedes-benz.com.br | CRC: 0800 970 9090

Caminhão semipesado 4x2:

ATEGO 2426

Caminhão semipesado 6x2:

ATEGO 2430

Caminhão semipesado 8x2:

ATEGO 3030

Caminhão leve:

ACCELO 1016

Caminhão médio:

ACCELO 1316

Caminhão pesado até 400 cv:

AXOR 2536

CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE

0800 702 3443
(31) 2107 2355

TRANSPORTE ON LINE

L I N H A D E P E S A DOS
O processo de eletrificação dos caminhões caminha
a passos largos na Europa, como provam dois anúncios
recentes de montadoras de veículos: A Daimler Trucks
apresentou a linha de caminhões elétricos da MercedesBenz, que serão aplicados nos serviços de distribuição
urbana e transporte internacional de longa distância. O
portfólio inicial inclui três modelos. O é caminhão urbano
Mercedes eActros apresentado pela primeira vez em
2018. O veículo tem proposta urbana, pode rodar mais de
200 quilômetros com uma única carga e estará à venda
em 2021. O segundo é Mercedes eActros LongHaul, para
longas distâncias, com autonomia para 500 km com uma
única carga, previsto para entrar em produção em 2024.
Por fim, aparece o caminhão Mercedes GenH2, equipado
com células de combustível de hidrogênio e uma pequena
bateria de 70 quilowatts-hora que elevam sua autonomia
para 1.000 quilômetros com uma carga.

CAMINHÕES ELÉTRICOS II

I V E C O 2 0 21.

No trânsito, a vida vem primeiro.

CAMINHÕES ELÉTRICOS I

C O N E C TA D O S PA R A VO C Ê
E S E U N E G ÓC I O RODA R E M
M E L H OR .
A linha de pesados da IVECO, já reconhecida pelo confor to, segurança e potência,
agora vem com soluções de conectividade que reúnem tecnologia e assistência
em tempo real com praticidade e simplicidade para cuidar do seu caminhão,
de você e do seu negócio. Nova linha de pesados IVECO.
Conectando você e seu negócio com o futuro.

IVECO HI-WAY

IVECO HI-ROAD

• IVECO CONNECT* de série

• IVECO CONNECT* de série

• Potência de 440, 480 ou 560 cv

• Potência de 360 e 440 cv

• Câmbio automatizado de série

• Câmbio automatizado de série

• Trações 4x2, 6x2 e 6x4

• Trações 4x2, 6x2 e 6x4

A Scania, por sua vez, apresentou seu primeiro
caminhão 100% elétrico. O veículo vem com cinco baterias
que ofertam 165 kilowatt hora, junto com um motor
elétrico de 230 kilowatt (kW) que entrega 310 cavalos
e torque de 2.200 Nm. Uma outra versão vem com
motorização de 300 kWh e nove unidades de alimentação,
com autonomia prevista de até 250km com uma única
carga. Outra novidade é uma versão híbrida, equipada com
três baterias e capacidade de 90 kWh. O motor de 115 kW
entrega até 360 cavalos e a autonomia do veículo fica na
casa dos 60 km por carga.

FIM DOS RADARES OCULTOS
Desde o dia 9 de setembro está proibido o uso
de radares ocultos no Brasil. É o que determina a
Resolução 798, publicada nessa data no Diário Oficial
Da União. O mesmo vale para os radares móveis que
não contam com registradores de imagem. Além de
exigir que os medidores de velocidade fiquem sempre
visíveis, todas as vias monitoradas deverão ter
placas indicando a velocidade máxima permitida.

8
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*O HI-WAY e o HI-ROAD 2021 contam com o IVECO
Connect de série com o Plano Completo gratuito pelo
período de um ano.

BY

www.pesadosiveco.com.br
agosto de 2020 |
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COMPRAS PELA INTERNET

AUMENTO DE PORTFÓLIO
A Truckvan mantém o objetivo de reforçar
seu portfólio de produtos, mesmo em
meio à pandemia que assola o país. Depois
de lançar a linha Graneleira em maio,
a fabricante apresenta agora seu novo
Rodotrem Graneleiro, para atender ao setor do
agronegócio. O implemento tem uma tara de 14.210 kg
e capacidade de carga de 50,5 toneladas. E conta com dolly e sistema
de acoplamento por quinta roda instalada na carreta dianteira, que
oferece mais estabilidade e proporciona manobras mais fáceis.

NÚMEROS ATUALIZADOS
A 5ª Rodada da Pesquisa da
CNT (Confederação Nacional de
Transporte), sobre os impactos
do Covid-19 no setor, atualizou
a situação das empresas de
transportes diante da crise.

A Hitech Elétrica, uma empresa
com sede Pinhais (PR), que oferece
produtos e soluções em mobilidade
elétrica, traz para o mercado brasileiro
três modelos de caminhões elétricos,
voltados para o mercado de distribuição
urbana. O primeiro é o e.coTruck, um
utilitário com autonomia de 150 km
e capacidade para 800 kg de carga,
equipado com carroceria aberta
metálica. O segundo é o e.coCargo,
versão furgão, que pode levar até
1.500 kg, a uma velocidade máxima de
80km/h e autonomia também para 150
km. Por fim, o E-Work, um utilitário
elétrico com cabine dupla e carroceria
aberta derivado do e.coTruck. A forma
de comercialização da empresa é
exclusivamente por meio de plataforma
digital, disponível no endereço: www.
hitech-e.com.br.

CENÁRIOS

MULTAS COM DESCONTO
Os pagamentos de infrações de trânsito podem ter desconto de até 40%, se
forem feitos pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). O desconto será
aplicado nos casos em que o condutor reconhece a infração e não interpõe
recurso administrativo de defesa. Outra novidade do app foi a incorporação do
Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), além da CNH Digital.

OPORTUNIDADES
EM ALTA
Depois da pandemia, as
oportunidades de emprego
devem aumentar nas áreas de
tecnologia e logística, revelou
um estudo do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial
(Senai). Segundo o órgão,
as mudanças provocadas
pela Covid-19 no mercado de
trabalho vão levar ao surgimento
de novas ocupações. Na lista,
estão o analista de soluções de
alta conectividade e o orientador
de trabalho remoto.

10 Frota&Cia | setembro de 2020

A maioria dos operadores já se
mostra mais otimista em relação
ao futuro. Para 37,5% dos
entrevistados a situação ficará
igual ao quadro atual, enquanto
37,0% acreditam em uma melhora.
Apenas 20% dos entrevistados
acham que a situação irá piorar
nos próximos meses.

CONTRATOS DE
TRABALHO
Do total de entrevistados,
41,8% admitiram que adotaram
a suspensão temporária dos
contratos de trabalho. Já
entre as que não fizeram uso
do instrumento, apenas 5,1%
acreditam que terão de aplicá-lo
nos próximos 60 dias. A opção
de redução da carga horária
com proporcional diminuição da
remuneração, que permite a
manutenção dos empregados em
suas atividades, por sua vez, foi
aplicada por 36,0% das empresas
participantes sendo que 55,8%
desses optou pela redução de
70,0% da jornada.

VETO AO GÁS
A Mercedes-Benz descartou
a possibilidade de desenvolver
caminhões a gás no Brasil, ou
em qualquer outro país onde a
montadora atua. A afirmação é
de Karl Deppen (foto), presidente
da filial brasileira. “Decidimos não
desenvolver a tecnologia a gás
porque ela não é livre de emissões
CO2. É uma tecnologia que não é
o futuro. Por isso, optamos pelo
caminho dos veículos elétricos com
bateria e com célula de combustível”,
afirmou o dirigente.

REDUÇÃO RELATIVA
Pela primeira vez na história, o número total de acidentes envolvendo
veículos automotores acusou uma redução no Brasil, segundo informou
o secretário Nacional de Transporte Terrestres, Marcelo Costa, na
abertura da Semana Nacional de Trânsito, promovida pelo Ministério da
Infraestrutura. Nas contas do secretário, a redução foi da ordem de
30%. Ainda que positivo, os acidentes de trânsito são a nona causa de
mortes no mundo. Somente o Brasil contabiliza o triste marco de cerca
de 30 mil óbitos anuais.

setembro de 2020 |
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CONDIÇÕES ESPECIAIS
A Paccar Financial, que dá suporte
financeiro à DAF Caminhões, está oferecendo
uma condição especial e exclusiva para
o financiamento do novo XF, lançado pela
montadora em agosto último. O banco
disponibiliza taxas de juros a partir de 0,49%*
ao mês, em 24 meses, e planos de até 60
meses. Além da carência de até seis meses
para o pagamento da primeira parcela.

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

APLICATIVOS PARA TRANSPORTE
VIRAM TEMA DE DEBATE
Os aplicativos para transporte foram tema da reunião virtual da
Comissão dos Jovens e Empresários e Executivos do núcleo de São
Paulo – Comjovem SP, realizada no dia 24 de setembro. O objetivo
do encontro foi debater os impactos que essa novidade tecnológica
vem trazendo para o TRC. Em sua apresentação, o empresário
Guilherme Juliani comentou a evolução do comércio eletrônico no
Brasil nos últimos anos. E, ainda, as condutas de vários varejistas
que tem encontrado nos aplicativos de transporte um jeito para
dar vazão em suas entregas o que seria uma espécie “uberização
no TRC”. Segundo ele, “não existem verdades absolutas, tudo está
mudando muito rápido, mas queremos ser protagonistas nesta
história, e não personagens coadjuvantes”, destacou o empresário.

Regulamentação
O assessor jurídico do Setcesp, Narciso Figueirôa
Junior deu prosseguimento ao tema, ao destacar as
obrigações trabalhistas legais que uma transportadora tem
em comparação a uma empresa de aplicativo. “Seria
interessante para o setor que houvesse

12 Frota&Cia | setembro de 2020

também uma legislação sobre a prestação deste serviço, que
a regulamentasse”, afirmou. A opinião teve o endosso de Luis
Felipe Machado, coordenador da comissão, ao observar que
o vínculo de uma empresa por aplicativo com seu prestador
tem que estar claro: ou é empregatício ou de autonomia.
“A palavra da vez é isonomia, pois todos temos que ter as
mesmas condições para operar” ressaltou o dirigente, com o
apoio dos demais participantes.
setembro de 2020 |
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CAPA

Referencial de respeito
Mercado de transportes ganha novo indicador econômico com a assinatura Frota&Cia,
baseado na Tabela Fipe, para ajudar no processo de compra, venda ou avaliação de
um veículo comercial 0 Km ou seminovo

U

m novo e preciso indicador econômico passa a
fazer parte, a partir de agora, do processo de
decisão de compra, venda ou avaliação de um
caminhão ou utilitário, seja 0 Km ou seminovo. É a Certificação “Campeão de Revenda – Frota&Cia
2020”, baseada na Tabela Fipe, desenvolvida especialmente para uso de empresários de transportes e administradores de frotas como, também, os fabricantes
de veículos, fornecedores de autopeças, além de revendas, bancos, financeiras e seguradoras.
O novo referencial de mercado utiliza uma metodologia transparente e acima de qualquer suspeita (ver
pág.16), desenvolvida pelos mesmos idealizadores do
“Prêmio Lótus – Campeão de Vendas Frota&Cia”, que
há 27 anos serve de referência para os compradores
de
veícu-

los novos, com base nos licenciamentos do Renavam.
Prova dessa transparência é a publicação da memória
de cálculo do indicador, nas páginas que mostram os
veículos vencedores em cada categoria, com os preços
informados na Tabela Fipe no período avaliado.
“Um dos grandes diferenciais da Certificação
“Campeão de Revenda”, de Frota&Cia, é a adoção da
Tabela Fipe como base referencial de dados, para fins
de comparação de preços. Esse indicador conta com o
respaldo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo e, por isso, é amplamente utilizada por compradores de veículos e empresas públicas e privadas. Outra virtude da Tabela Fipe
é o fato de ser pública; ou seja, está disponível para
consulta através da internet, o que impede qualquer
mascaração do dado”, explica o mentor da certificação,
o jornalista José Augusto Ferraz, diretor da SFCom, que edita Frota&Cia.
14 CATEGORIAS
Em sua primeira edição, o novo
balizador comparou a média de preços
de 73 modelos de caminhões e utilitários, escolhidos segundo critérios definidos pela economista Edna Gonzalez
Teixeira, responsável pela metodologia
e o estudo que identificou os veículos
mais valorizados do mercado brasileiro.
Desse total, foram certificados como
“Campeão de Revenda”, em 14 diferentes categorias, exatos dez caminhões e
quatro utilitários, que acusaram a menor
desvalorização de preço no período de
três anos, com base na Tabela Fipe e ainda no Renavam (ver quadro).
O levantamento utiliza a segmentação
de mercado da Anfavea, que reúne os fabricantes
de veículos e classifica os caminhões em semile-
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ves, leves, médios, semipesados e pesados.
Mas, acrescido de uma novidade: uma nova
sub-segmentação envolvendo os caminhões
semipesados e pesados, mais ajustada à realidade do mercado. No primeiro caso, a certificação separou os veículos de diferentes trações, caso do 4x2, 6x2, 6x4 e 8x2 ou 8x4. Já
os pesados foram segmentados pela potência
do motor, assim designados: caminhões até
400cv, caminhões entre 400cv e 500cv e,
por fim, caminhões acima de 500cv. Os utilitários, por sua vez, englobam as furgonetas,
furgão, chassi cabine e minibus.
Para chegar ao resultado final, o estudo
comparou os preços médios dos veículos selecionados referentes ao segundo trimestre
de 2020, versus o preço médio do veículo 0
Km comercializado em igual período de 2017,
portanto com três anos de vida. Esse prazo
de depreciação, segundo especialistas ouvidos por Frota&Cia, é considerado ideal para
fins de renovação da frota, primeiro porque
o veículo ainda se encontra em excelente estado de conservação e, depois, por coincidir
com o encerramento do período de 36 meses de boa parte dos contratos de financiamento de veículos comerciais.

FABRICANTES CERTIFICADOS
CATEGORIA
MINIBUS
CAMINHÃO SEMILEVE
CAMINHÃO LEVE
CAMINHÃO MÉDIO
CAMINHÃO SEMIPESADO 4X2
CAMINHÃO SEMIPESADO 6X2
CAMINHÃO SEMIPESADO 8X2
CAMINHÃO PESADO ATÉ 400CV

MERCEDES-BENZ DO BRASIL
– SPRINTER 415 VAN
– SPRINTER 415
– ACCELO 1016
– ACCELO 1316
– ATEGO 1719
– ATEGO 2430
– ATEGO 3030
– AXOR 2536

- 9,40%
- 5,22%

VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS
– VW CONSTELLATION 26.280 R 6X4

CAMINHÃO SEMIPESADO 6X4

CAMINHÃO PESADO ATÉ 500CV

-21,27%

CNH INDUSTRIAL - IVECO
– IVECO STRALIS 600S44T

-17,81%

VOLVO DO BRASIL
– VOLVO FH 540 6X4T

-17,42%

CAMINHÃO PESADO ACIMA DE 500CV

SEIS FABRICANTES
A Certificação “Campeão de Revenda – Frota&Cia
2020” contemplou um total de seis fabricantes de veículos. Destaque para a Mercedes-Benz que, sozinha,
arrebatou nada menos que oito dos quatorze certificados. Na divisão entre as famílias da marca da estrela
de três pontas, a Sprinter conquistou dois troféus da
premiação, enquanto Accelo levou outros dois, o Atego
mais três e o Axor um certificado.
Em segundo lugar aparece a Renault com duas
certificações, em reconhecimento ao alto valor de
revenda do utilitário Master, tanto na versão Furgão
como Chassi cabine. Além dessas, a lista de empresas homenageadas com uma Certificação “Campeão de
Revenda – Frota&Cia 2020” inclui a Volkswagen Caminhões e Ônibus, em função do Constellation; a Iveco,
com o Stralis; a Volvo, com o FH 540 e, por fim, a FCA,
por causa da boa performance do Fiat Fiorino.
“Ser reconhecido em oito das quatorze categorias da Certificação Campeão de Revenda 2020, de
Frota&Cia, é a tradução do que a gente vem fazendo,
na forma do slogan: “As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve”. Esse é um trabalho não só do time da
Mercedes-Benz, mas também do timaço na rede de
concessionários. E o resultado é esse, o cliente reconhece”, explica Roberto Leoncini, vice-presidente

-13,02%
-17,42%
-13,96%
-20,80%
-18,25%
-12,39%
-18,99%
-21,07%

RENAULT DO BRASIL
– MASTER FURGÃO
– MASTER CHASSI

FURGÃO
CHASSI CABINE

FURGONETA

ÍNDICE
DEPRECIAÇÃO

MARCA, MODELO E VERSÃO

FCA BRASIL
– FIAT FIORINO FURGÃO

-16,37%

de Marketing, Vendas e Pós-vendas da divisão de caminhões da Mercedes-Benz. Confira nas páginas seguintes dessa edição especial de Frota&Cia, disponível também no Canal Frota&Cia, no Youtube, o estudo
completo que resultou na Certificação, com destaque
para os caminhões e utilitários que alcançaram o primeiro lugar no podia da premiação.

Três diferenciais
Além de contar com o respaldo da Tabela Fipe, a Certificação
Campeão de Revenda, de Frota&Cia, conta com outros dois importantes diferenciais, que conferem ainda mais credibilidade ao novo
indicador. O primeiro é a adoção do Renavam, para fins de definição
dos modelos de caminhões e utilitários que alcançaram participação
de mercado em sua categoria de peso superior a 2%, conforme exige a Metodologia da premiação. Isso significa, que a escolha dos 73
modelos de caminhões e utilitários que compõem a mostra avaliada
na edição 2020 não foi aleatória e, sim, baseada em critérios de
mercado, a partir dos dados de licenciamento informados no Renavam. Outro diferencial é o uso da nomenclatura oficial que designa os
veículos comerciais, determinada pelo Denatran, baseada no nome,
modelo e versão. Isso evita que modelos de diferentes configurações
- caso da tração 4x2, 6x2, 6x4 etc - sejam agrupados com um único
nome, o que acarreta distorções na hora de distinguir o modelo.
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CAMPEÃO DE REVENDA – METODOLOGIA

Sete mandamentos
A Certiﬁcação Campeão de Revenda – Frota&Cia 2020 contempla um conjunto de regras transparentes,
que possibilitam deﬁnir com precisão os veículos mais valorizados do mercado brasileiro

O

estudo comparativo de preços baseado na Tabela Fipe, que definiu os veículos com a Certificação CAMPEÃO DE REVENDA – FROTA&Cia 2020
(CCR-FROTA2020), sob a supervisão técnica da
economista Edna Gonzalez Teixeira, leva em conta um
conjunto de fatores que permitem avaliar, com bastante
precisão, os caminhões e utilitários oferecidos no mercado brasileiro que alcançaram o menor índice de depreciação de preço após três anos de uso. Confira, a seguir, a
regras que norteiam a certificação.
1) Base de dados – O estudo utiliza como base de dados as informações públicas constantes no site da FIPE
(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), organização
vinculada a USP (Universidade de São Paulo), disponível no
endereço www.fipe.org.br. A Tabela Fipe, como é conhecida,
expressa os preços médios dos registros de negociações
de veículos realizados nos 24 estados do país. Por essa razão, a Tabela Fipe se transformou no principal indicador de
preços referenciais para uso do mercado automotivo, além
de bancos, financeiras, seguradoras e órgãos do governo.
2) Categorias – A CCR-FROTA2020 contempla um total
de quatorze (14) categorias, sendo:
- quatro (4) referentes ao segmento de utilitários de cargas
e passageiros, classificadas em:
Furgoneta, Furgão, Chassi cabine e Minibus
- dez (5) referentes
ao mercado de caminhões, classificadas em:
Semileve, Leve, Médio,
Semipesado 4x2, Semipesado 6x2, Semipesado 8x2 e Semipesado
8x4. Bem como Pesado
até 400cv, Pesado até
500cv e Pesado acima
de 500cv;
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3) Perfil da mostra – O Estudo 2020 contempla um
total de 73 modelos de caminhões e utilitários mais licenciados no mercado brasileiro no ano da realização da pesquisa,
com base nos números do Renavam, cuja participação de
mercado em sua categoria de peso foi superior a 2% nos
dois períodos avaliados;
4) Exclusões - Uma vez que não satisfazem os critérios
de comparação, por não contemplarem três anos de uso,
são automaticamente excluídos da mostra os veículos que
deixaram de ser fabricados ou entraram no mercado durante
o período do estudo;
5) Prazo de depreciação – Tendo em vista que os veículos comerciais são passíveis de renovação a partir do terceiro ano da data de aquisição, o trabalho também leva em
conta esse tempo, para fins de estudo de depreciação;
6) Período de apuração – Para efeito de comparação,
a CCR-FROTA2020, toma por base a média dos preços de
venda do veículo 0 Km, apurada no segundo trimestre de
2017, confrontada com a média dos preços de venda desse mesmo veículo em igual período de 2020, portanto com
três anos de uso;

I
II
III
IV
V
VI
VII

7) Divulgação – Os idealizadores da CCR-FROTA2020 se
comprometem a tornar
público os resultados do
estudo através de seus
meios de divulgação,
de forma inteiramente
gratuita. Mas, o uso
do indicador, seja a que
pretexto for, só será
autorizado
mediante
citação da fonte assim
representada:
Fonte:
Tabela Fipe/Campeão de
Revenda Frota&Cia.
setembro de 2020 |
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CAMPEÃO DE REVENDA 2020 – UTILITÁRIOS

MERCEDES-BENZ
SPRINTER 415 VAN

RENAULT
MASTER CHASSI
CATEGORIA: CHASSI CABINE (VEÍCULOS NA VERSÃO CAMIONETAS DE CARGA, COM CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 3,5T)
2017 - VEÍCULO ZERO KM

CATEGORIA: MINIBUS (VEÍCULOS NA VERSÃO VAN DE PASSAGEIROS E CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 4.000 KG)

2017 - VEÍCULO ZERO KM

Ranking Marca

Modelo/Versão

Nomenclatura Tabela FIPE

abril

maio

1o. MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 VAN
Sprinter 415 Van Standard T.B. 2.2 Dies. R$ 135.858,00 R$ 140.502,00
2o. MERCEDES-BENZ SPRINTER 515 VAN
Sprinter 515 Van 2.2 Diesel
R$ 173.756,00 R$ 179.931,00
3o. RENAULT
MASTER STD VAN
Master 2.3 dCi STD Médio 16L Diesel
R$ 114.699,00 R$ 115.568,00
4o. FIAT
DUCATO MINIBUS
Ducato Minibus 2.3 ME Diesel
R$ 115.700,00 R$ 118.863,00
5o. IVECO
DAILY MINIBUS 45S17 Daily Minibus Fretam. 45S17 (dies.) (E5)
R$ 142.410,00 R$ 145.200,00
6o. IVECO
DAILY MINIBUS 55C17 Daily Minibus Fretam. 55C17 (dies.) (E5)
R$ 148.735,00 R$ 151.240,00
(*) Nota: Daily 55C17 sem valores apurados em 2020 para o modelo 2017, apesar de haver valores apurados para Zero km em 2017.
Permitida a reprodução, desde que citada a fonte: Fonte:Tabela Fipe/Frota&Cia

junho
R$ 140.588,00
R$ 178.390,00
R$ 118.096,00
R$ 122.619,00
R$ 143.440,00
R$ 151.430,00

Ranking Marca
2020- VEÍCULO MODELO 2017
Desvalorização em
Média
Média
abril
maio
junho
3 anos
Trimestre.
Trimestre.
R$ 138.982,67 R$ 122.081,00 R$ 119.605,00 R$ 120.961,00 R$ 120.882,33 -13,02%
R$ 177.359,00 R$ 153.954,00 R$ 153.817,00 R$ 154.091,00 R$ 153.954,00 -13,20%
R$ 116.121,00 R$ 97.010,00 R$ 98.141,00 R$ 100.201,00 R$ 98.450,67 -15,22%
R$ 119.060,67 R$ 97.541,00 R$ 97.102,00 R$ 96.664,00 R$ 97.102,33 -18,44%
R$ 143.683,33 R$ 107.411,00 R$ 106.777,00 R$ 107.854,00 R$ 107.347,33 -25,29%
R$ 150.468,33
0 (*)
0 (*)
0 (*)
0 (*)
-

Ranking Marca

Modelo/Versão

Nomenclatura Tabela FIPE

1o. FIAT
FIORINO
Fiorino Furgão EVO 1.4 Flex 8V 2p
2o. PEUGEOT
PARTNER
Partner Furgão 1.6 16V/ 1.6 16V Flex 3p
Permitida a reprodução, desde que citada a fonte: Fonte:Tabela Fipe/Frota&Cia
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abril

maio

junho

R$ 50.094,00
R$ 49.441,00

R$ 50.566,00
R$ 49.745,00

R$ 51.603,00
R$ 49.916,00

abril

maio

junho

R$ 42.645,00
R$ 40.201,00

R$ 42.452,00
R$ 40.066,00

R$ 42.248,00
R$ 39.976,00

maio

junho

1o. RENAULT
MASTER CHASSI
Master 2.3 dCi Chassi 16V Diesel
R$ 89.446,00 R$ 90.073,00 R$ 91.145,00
2o. IVECO
DAILY CC 35S14
Daily Chassi 35S14 2p (dies.)(E5)
R$ 109.992,00 R$ 111.132,00 R$ 112.412,00
3o. HYUNDAI
HR
HR 2.5 TCI Diesel (RS/RD)
R$ 71.933,00 R$ 72.256,00 R$ 73.177,00
4o. MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 CC
Sprinter 415 Chassi L. 2.2 Diesel
R$ 100.484,00 R$ 99.656,00 R$ 102.687,00
5o. IVECO
DAILY CC 45S17
Daily Chassi 45S17 2p (dies.)(E5)
R$ 109.000,00 R$ 110.000,00 R$ 110.333,00
6o. MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CC
Sprinter 313 Chassi Longo 2.2 Diesel
R$ 107.233,00 R$ 106.850,00 R$ 110.095,00
7o. IVECO
DAILY CC 40S14
Daily Chassi 40S14 2p (diesel) (E5)
R$ 109.910,00 R$ 111.524,00 R$ 112.918,00
8o. MERCEDES-BENZ SPRINTER 515CC
Sprinter 515 Chassi L. 2.2 Diesel
R$ 108.885,00 R$ 112.717,00 R$ 111.646,00
9o. KIA
K 2500
Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel
R$ 71.010,00 R$ 71.802,00 R$ 72.500,00
(*) Nota: Bongo K 2500 2.5 4x2 TB sem valores apurados em 2020 para o Ano modelo 2017, apesar de haver valores apurados para Zero km em 2017.
Permitida a reprodução, desde que citada a fonte: Fonte:Tabela Fipe/Frota&Cia

2017 - VEÍCULO ZERO KM
Ranking Marca

2020- VEÍCULO MODELO 2017

abril

2020- VEÍCULO MODELO 2017
Média
Média
abril
maio
junho
Trimestre.
Trimestre.
R$ 90.221,33 R$ 85.775,00 R$ 85.688,00 R$ 85.074,00 R$ 85.512,33
R$ 111.178,67 R$ 102.300,00 R$ 102.417,00 R$ 102.593,00 R$ 102.436,67
R$ 72.455,33 R$ 65.234,00 R$ 64.082,00 R$ 64.542,00 R$ 64.619,33
R$ 100.942,33 R$ 84.021,00 R$ 84.000,00 R$ 83.691,00 R$ 83.904,00
R$ 109.777,67 R$ 86.715,00 R$ 86.544,00 R$ 86.258,00 R$ 86.505,67
R$ 108.059,33 R$ 83.780,00 R$ 83.537,00 R$ 85.207,00 R$ 84.174,67
R$ 111.450,67 R$ 85.434,00 R$ 85.169,00 R$ 84.904,00 R$ 85.169,00
R$ 111.082,67 R$ 84.393,00 R$ 84.139,00 R$ 83.894,00 R$ 84.142,00
R$ 71.770,67
0 (*)
0 (*)
0 (*)
0 (*)

Desvalorização em
3 anos
-5,22%
-7,86%
-10,81%
-16,88%
-21,20%
-22,10%
-23,58%
-24,25%
-

CATEGORIA: FURGÃO (VEÍCULOS COM CARROCERIA DE FÁBRICA E CAPAC. DE CARGA ENTRE 1.000 E 4.000 KG)

CATEGORIA: FURGONETA (VEÍCULOS COM CARROCERIA DE FÁBRICA E CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 1.000 KG)
Média
Trimestre.
R$ 50.754,33
R$ 49.700,67

Nomenclatura Tabela FIPE

RENAULT
MASTER FURGÃO

FIAT
FIORINO
2017 - VEÍCULO ZERO KM

Modelo/Versão

Desvalorização em
Média
3 anos
Trimestre.
R$ 42.448,33 -16,37%
R$ 40.081,00 -19,36%

Modelo/Versão

Nomenclatura Tabela FIPE

1o. RENAULT
MASTER FURGÃO
Master 2.3 dCi Furgão 16V Diesel
2o. MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 FURGÃO Sprinter 313 Furgão Curto 2.2 129cv Dies
3o. FIAT
DUCATO FURGÃO
Ducato Cargo Curto 2.3 ME Diesel
4o. IVECO
DAILY FURGÃO
Daily Gran Furgone 35S14 4p (dies.)(E5)
5o. MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 FURGÃO Sprinter 415 Furgão Curto T.B. 2.2 Dies.
Permitida a reprodução, desde que citada a fonte: Fonte:Tabela Fipe/Frota&Cia

abril

maio

R$ 92.262,00 R$ 94.586,00
R$ 110.498,00 R$ 113.950,00
R$ 98.040,00 R$ 98.382,00
R$ 137.310,00 R$ 138.817,00
R$ 108.680,00 R$ 131.959,00

junho
R$ 96.429,00
R$ 114.000,00
R$ 100.691,00
R$ 137.166,00
R$ 133.900,00

2020- VEÍCULO MODELO 2017
Média
Média
abril
maio
junho
Trimestre.
Trimestre.
R$ 94.425,67 R$ 85.875,00 R$ 85.688,00 R$ 85.082,00 R$ 85.548,33
R$ 112.816,00 R$ 88.866,00 R$ 88.554,00 R$ 88.244,00 R$ 88.554,67
R$ 99.037,67 R$ 73.974,00 R$ 73.855,00 R$ 75.332,00 R$ 74.387,00
R$ 137.764,33 R$ 101.224,00 R$ 102.215,00 R$ 101.673,00 R$ 101.704,00
R$ 124.846,33 R$ 86.825,00 R$ 86.538,00 R$ 86.261,00 R$ 86.541,33
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Desvalorização em
3 anos
-9,40%
-21,51%
-24,89%
-26,18%
-30,68%
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CAMPEÃO DE REVENDA 2020 – CAMINHÕES

MERCEDES-BENZ
ACCELO 1316

MERCEDES-BENZ
SPRINTER 415
CATEGORIA: CAMINHÃO MÉDIO (PBT SUPERIOR A 10T E INFERIOR A 15T)

CATEGORIA: CAMINHÃO SEMILEVE (PBT SUPERIOR A 3,5T E INFERIOR A 6T)

2017 - VEÍCULO ZERO KM

2017 - VEÍCULO ZERO KM

2020 - VEÍCULO SEMINOVO MODELO 2017

Média
abril
Trimestre
1o. MERCEDES-BENZ SPRINTER 415
CC 4X2 Sprinter 415 Chassi L. 2.2 Diesel R$ 102.473,00 R$ 99.656,00 R$ 102.687,00 R$ 101.605,33 R$ 84.021,00
2o. MERCEDES-BENZ SPRINTER 515
CC 4X2 Sprinter 515 Chassi L. 2.2 Diesel R$ 108.885,00 R$ 89.159,00 R$ 111.646,00 R$ 103.230,00 R$ 84.393,00
3o. IVECO
DAILY 55C17
CC 4X2 DAILY CHASSI 55C17 2p (dies.)(E5) R$ 116.107,00 R$ 116.913,00 R$ 118.187,00 R$ 117.069,00 R$ 91.436,00
Permitida a reprodução, desde que citada a fonte: Fonte:Tabela Fipe/Frota&Cia
Ranking Marca

Modelo/Versão

Tração Nomenclatura Tabela FIPE

abril

maio

junho

maio

junho

R$ 84.000,00
R$ 84.139,00
R$ 92.055,00

R$ 83.691,00
R$ 83.894,00
R$ 91.768,00

Média
Trimestre
R$ 83.904,00
R$ 84.142,00
R$ 91.753,00

Desvalorização em
3 anos
-17,42%
-18,49%
-21,62%

1o.
2o.
3o.

MERCEDES-BENZ ACCELO 1016
MERCEDES-BENZ ACCELO 815
IVECO
DAILY 70C17

CC 4X2 Accelo 1016 2p (diesel) (E5)
CC 4X2 Accelo 815 2p (diesel) (E5)
CC 4X2 DAILY TRUCK CHAS. 70C17 2p
(dies.)(E5)
Permitida a reprodução, desde que citada a fonte: Fonte:Tabela Fipe/Frota&Cia
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abril

maio

junho

2017 - VEÍCULO ZERO KM
2017 - VEÍCULO ZERO KM

Tração Nomenclatura Tabela FIPE

Tração Nomenclatura Tabela FIPE

CATEGORIA : CAMINHÕES SEMIPESADOS 4X2 (PBT SUPERIOR A 15T E INFERIOR A 40T)

CATEGORIA: CAMINHÃO LEVE (PBT SUPERIOR A 6T E INFERIOR A 10T)
Modelo/Versão

Modelo/Versão

MERCEDES-BENZ
ATEGO 1719

MERCEDES-BENZ
ACCELO 1016
Ranking Marca

2020 - VEÍCULO SEMINOVO MODELO 2017
Desvalorização em
Média
Média
abril
maio
junho
3 anos
Trimestre
Trimestre
1o. MERCEDES-BENZ ACCELO 1316 TOPLINE CE CC 4X2 Accelo 1316 6x2 2p (diesel)(E5) R$ 165.875,00 R$ 166.258,00 R$ 168.865,00 R$ 166.999,33 R$ 132.397,00 R$ 132.135,00 R$ 132.252,00 R$ 132.261,33 -20,80%
2o. MERCEDES-BENZ ATEGO 1419
CC 4X2 Atego 1419 2p (diesel) (E5)
R$ 172.857,00 R$ 174.331,00 R$ 175.635,00 R$ 174.274,33 R$ 132.278,00 R$ 132.521,00 R$ 135.701,00 R$ 133.500,00 -23,40%
3o. VOLKSWAGEN CONSTELLATION 13.190 CC 4X2 13-190 E Constellation 2p
R$ 185.893,00 R$ 187.726,00 R$ 186.496,00 R$ 186.705,00 R$ 132.521,00 R$ 134.620,00 R$ 137.985,00 R$ 135.042,00 -27,67%
R 4X2
(diesel)(E5)
4o. VOLKSWAGEN CONSTELLATION 15.190 CC 4X2 15-190 E Constellation 2p (diesel)(E5) R$ 200.009,00 R$ 196.260,00 R$ 195.295,00 R$ 197.188,00 R$ 133.856,00 R$ 133.455,00 R$ 132.521,00 R$ 133.277,33 -32,41%
Permitida a reprodução, desde que citada a fonte: Fonte:Tabela Fipe/Frota&Cia
Ranking Marca

2020 - VEÍCULO SEMINOVO MODELO 2017

Média
Média
abril
maio
junho
Trimestre
Trimestre
R$ 148.875,00 R$ 151.092,00 R$ 152.296,00 R$ 150.754,33 R$ 129.569,00 R$ 130.648,00 R$ 128.918,00 R$ 129.711,67
R$ 142.776,00 R$ 142.747,00 R$ 142.062,00 R$ 142.528,33 R$ 118.221,00 R$ 117.884,00 R$ 117.855,00 R$ 117.986,67
R$ 127.030,00 R$ 128.053,00 R$ 130.459,00 R$ 128.514,00 R$ 101.002,00 R$ 102.155,00 R$ 101.613,00 R$ 101.590,00
abril

maio

junho

Desvalorização em
3 anos
-13,96%
-17,22%
-20,95%

Ranking Marca

Modelo/Versão

Tração Nomenclatura Tabela FIPE

1o. MERCEDES-BENZ ATEGO 1719
CC 4X2 Atego 1719 2p (diesel) (E5)
2o. VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17.230 R 4X2 CC 4X2 17-230 E Constellation 2p (diesel)(E5)
3o. MERCEDES-BENZ ATEGO 1726 4x2
CC 4X2 Atego 1726 2p (diesel) (E5)
4o. VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17.190 R 4X2 CC 4X2 17-190 E Constellation 2p (diesel)(E5)
5o. VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17.280 R 4X2 CC 4X2 17-280 E Constellation 2p (diesel)(E5)
Permitida a reprodução, desde que citada a fonte: Fonte:Tabela Fipe/Frota&Cia

abril

maio

junho

R$ 183.000,00
R$ 208.391,00
R$ 201.696,00
R$ 207.289,00
R$ 226.901,00

R$ 183.918,00
R$ 206.963,00
R$ 202.442,00
R$ 206.299,00
R$ 228.843,00

R$ 184.721,00
R$ 204.555,00
R$ 204.470,00
R$ 204.520,00
R$ 226.103,00

2020 - VEÍCULO SEMINOVO MODELO 2017
Média
Trimestre
R$ 183.879,67
R$ 206.636,33
R$ 202.869,33
R$ 206.036,00
R$ 227.282,33

abril

maio

junho

R$ 147.745,00
R$ 156.251,00
R$ 149.070,00
R$ 145.330,00
R$ 153.221,00

R$ 151.251,00
R$ 156.544,00
R$ 149.856,00
R$ 144.763,00
R$ 152.470,00

R$ 151.995,00
R$ 157.211,00
R$ 152.215,00
R$ 144.212,00
R$ 151.738,00

SETEMBRO DE 2020 |

Desvalorização em
Média
3 anos
Trimestre
R$ 150.330,33 -18,25%
R$ 156.668,67 -24,18%
R$ 150.380,33 -25,87%
R$ 144.768,33 -29,74%
R$ 152.476,33 -32,91%
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MERCEDES-BENZ
ATEGO 2430

MERCEDES-BENZ
ATEGO 3030

CATEGORIA : CAMINHÕES SEMIPESADOS 6X2 (PBT SUPERIOR A 15T E INFERIOR A 40T)
2017 - VEÍCULO ZERO KM
Ranking Marca
1o.
2o.
3o.
4o.

Modelo/Versão

Tração Nomenclatura Tabela FIPE

MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
IVECO
VOLKSWAGEN

ATEGO 2430
CC 6X2 Atego 2430 6x2 2p (diesel)(E5)
ATEGO 2426
CC 6X2 Atego 2426 6x2 2p (diesel) (E5)
TECTOR 240E30
CC 6X2 TECTOR 240E30S 6x2 2p (diesel)
CONSTELLATION 24.280 CC 6X2 24-280 E Constel. 6x2 2p
R 6X2
(diesel)(E5)
5o. VOLKSWAGEN CONSTELLATION 23.230 CC 6X2 23-230 Constellat. 3-Eixos
R 6X2
(diesel)(E5)
6o. VOLVO
VM 270 6X2R
CC 6X2 VM 270 6x2 2p (diesel) (E5)
Permitida a reprodução, desde que citada a fonte: Fonte:Tabela Fipe/Frota&Cia

abril

maio

junho

R$ 236.003,00
R$ 221.540,00
R$ 219.066,00
R$ 241.965,00

R$ 242.427,00
R$ 228.693,00
R$ 222.100,00
R$ 247.090,00

R$ 243.301,00
R$ 231.293,00
R$ 222.162,00
R$ 245.001,00

2020 - VEÍCULO SEMINOVO MODELO 2017
Média
Trimestre
R$ 240.577,00
R$ 227.175,33
R$ 221.109,33
R$ 244.685,33

abril

maio

junho

R$ 211.411,00
R$ 186.855,00
R$ 167.541,00
R$ 178.330,00

R$ 211.021,00
R$ 188.215,00
R$ 168.454,00
R$ 176.754,00

R$ 209.860,00
R$ 187.744,00
R$ 167.291,00
R$ 179.985,00

Desvalorização em
Média
3 anos
Trimestre
R$ 210.764,00 -12,39%
R$ 187.604,67 -17,42%
R$ 167.762,00 -24,13%
R$ 178.356,33 -27,11%

R$ 213.797,00 R$ 214.560,00 R$ 213.770,00 R$ 214.042,33 R$ 154.610,00 R$ 153.821,00 R$ 153.051,00 R$ 153.827,33

-28,13%

R$ 257.000,00 R$ 260.050,00 R$ 266.560,00 R$ 261.203,33 R$ 178.033,00 R$ 177.819,00 R$ 177.605,00 R$ 177.819,00

-31,92%

CATEGORIA : CAMINHÕES SEMIPESADOS 8X2 (PBT SUPERIOR A 15T E INFERIOR A 40T)
2017 - VEÍCULO ZERO KM

2020 - VEÍCULO SEMINOVO MODELO 2017
Desvalorização em
Média
Média
Ranking Marca
Modelo/Versão
Tração Nomenclatura Tabela FIPE
abril
maio
junho
abril
maio
junho
3 anos
Trimestre
Trimestre
1o. MERCEDES-BENZ ATEGO 3030
CC 8X2 Atego 3030 8x2 2p (diesel)(E5) R$ 273.944,00 R$ 276.032,00 R$ 275.280,00 R$ 275.085,33 R$ 223.787,00 R$ 224.858,00 R$ 219.855,00 R$ 222.833,33 -18,99%
2o. VOLVO
VM 330 8X2R
CC 8X2 VM 330 8x2 2p (diesel) (E5)
R$ 322.311,00 R$ 319.400,00 R$ 326.350,00 R$ 322.687,00 R$ 231.521,00 R$ 231.243,00 R$ 232.842,00 R$ 231.868,67 -28,14%
Permitida a reprodução, desde que citada a fonte: Fonte:Tabela Fipe/Frota&Cia

MERCEDES-BENZ
AXOR 2536

VOLKSWAGEN
CONSTELLATION 26.280 6X4
CATEGORIA : CAMINHÕES SEMIPESADOS 6X4 (PBT SUPERIOR A 15T E INFERIOR A 40T)
2017 - VEÍCULO ZERO KM

Ranking Marca
1o.

Modelo/Versão

Tração Nomenclatura Tabela FIPE

VOLKSWAGEN

CONSTELLATION
CC 6X4 26-280 E Constel. 6x4 2p
26.280 R 6X4
(diesel)(E5)
2o. VOLKSWAGEN CONSTELLATION 31.280 CC 6X4 31-280 E Constel. 6x4 2p
R 6X4
(diesel)(E5)
3o. VOLVO
VM 270 6X4R
CC 6X4 VM 270 6x4 2p (diesel) (E5)
Permitida a reprodução, desde que citada a fonte: Fonte:Tabela Fipe/Frota&Cia
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2020 - VEÍCULO SEMINOVO MODELO 2017
Desvalorização em
Média
Média
abril
maio
junho
abril
maio
junho
3 anos
Trimestre
Trimestre
R$ 273.961,00 R$ 271.822,00 R$ 270.699,00 R$ 272.160,67 R$ 215.546,00 R$ 214.252,00 R$ 212.987,00 R$ 214.261,67 -21,27%
R$ 289.687,00 R$ 291.227,00 R$ 292.750,00 R$ 291.221,33 R$ 215.554,00 R$ 215.112,00 R$ 213.821,00 R$ 214.829,00

-26,23%

R$ 275.833,00 R$ 279.250,00 R$ 285.000,00 R$ 280.027,67 R$ 190.522,00 R$ 189.988,00 R$ 189.475,00 R$ 189.995,00

-32,15%

CATEGORIA: CAMINHÕES PESADOS ATÉ 400CV (PBT SUPERIOR A 40T E PBTC IGUAL OU SUPERIOR A 45T)
2017 - VEÍCULO ZERO KM

Ranking Marca
1o.

Modelo/Versão

MERCEDES-BENZ AXOR 2536

Tração Nomenclatura Tabela FIPE
360

Axor 2536 S/LS 6x2 2p
(diesel) (E5)
2o. VOLKSWAGEN CONSTELLATION 19.360 360 19-360 Constellat. Tractor
T 4X2
(diesel)(E5)
Permitida a reprodução, desde que citada a fonte: Fonte:Tabela Fipe/Frota&Cia

2020 - VEÍCULO SEMINOVO MODELO 2017
Desvalorização em
Média
Média
abril
maio
junho
3 anos
Trimestre
Trimestre
R$ 299.390,00 R$ 300.410,00 R$ 299.059,00 R$ 299.619,67 R$ 236.990,00 R$ 236.539,00 R$ 235.961,00 R$ 236.496,67 -21,07%
abril

maio

junho

R$ 252.510,00 R$ 253.502,00 R$ 252.850,00 R$ 252.954,00 R$ 196.022,00 R$ 195.335,00 R$ 194.670,00 R$ 195.342,33

SETEMBRO DE 2020 |

-22,78%
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EVENTOS

Festa em home
Em tempos de isolamento social, a cerimônia de entrega da Certificação Campeão de Revenda 2020
aconteceu de forma virtual na residência do ganhador ou na própria empresa

N

IVECO
STRALIS 600S44T
CATEGORIA: CAMINHÕES PESADOS ENTRE 400CV E 500CV (PBT SUPERIOR A 40T E PBTC IGUAL OU SUPERIOR A 45T)
2017 - VEÍCULO ZERO KM

Ranking Marca
1o.

IVECO

Modelo/Versão
STRALIS 600S44T

Tração Nomenclatura Tabela FIPE
440

STRALIS 600-S44T TA 6x2
EUROT.(dies)(E5)
2o. MERCEDES-BENZ ACTROS 2546
460 Actros 2546 LS 6x2 2p
(diesel)(E5)
3o. VOLVO
FH 460 6X2T
460 FH-460 6x2 2p (diesel) (E5)
4o. VOLVO
FH 500 6X2T
460 FH-500 6x2 2p (diesel) (E5)
5o. DAF
XF105 FTS 460
460 XF 105 FTS 460 6x2 (diesel)(E5)
6o. MERCEDES-BENZ AXOR 2544
439 Axor 2544 S/LS 6x2 2p
(diesel) (E5)
8o. MERCEDES-BENZ AXOR 3344
439 Axor 3344 S 6x4 2p (diesel) (E5)
9o. MAN
TGX 28.440 6X2 T
440 TGX 28.440 6x2 2p (diesel)(E5)
10o. MAN
TGX 29.480 6X4 T
480 TGX 29.480 6x4 2p (diesel)(E5)
Permitida a reprodução, desde que citada a fonte: Fonte:Tabela Fipe/Frota&Cia

2020 - VEÍCULO SEMINOVO MODELO 2017
Desvalorização em
Média
Média
abril
maio
junho
3 anos
Trimestre
Trimestre
R$ 325.739,00 R$ 327.874,00 R$ 326.186,00 R$ 326.599,67 R$ 267.254,00 R$ 265.703,00 R$ 272.345,00 R$ 268.434,00 -17,81%
abril

maio

título. Representantes das seis montadoras dos veículos mais valorizados do
mercado brasileiro receberam em suas
casas ou na empresa o Certificado da
premiação, tal qual um evento presencial.
Confiram nas fotos.

junho

R$ 383.666,00 R$ 390.860,00 R$ 391.703,00 R$ 388.743,00 R$ 302.614,00 R$ 303.588,00 R$ 302.836,00 R$ 303.012,67

-22,05%

R$ 410.200,00
R$ 414.625,00
R$ 347.188,00
R$ 341.602,00

R$ 318.714,00
R$ 321.051,67
R$ 268.112,00
R$ 259.649,00

-22,26%
-22,35%
-22,51%
-24,23%

R$ 390.600,00 R$ 392.625,00 R$ 392.666,00 R$ 391.963,67 R$ 285.176,00 R$ 284.069,00 R$ 279.882,00 R$ 283.042,33
R$ 379.192,00 R$ 373.333,00 R$ 375.020,00 R$ 375.848,33 R$ 259.580,00 R$ 257.024,00 R$ 256.548,00 R$ 257.717,33
R$ 421.491,00 R$ 418.666,00 R$ 423.112,00 R$ 421.089,67 R$ 281.544,00 R$ 274.505,00 R$ 268.768,00 R$ 274.939,00

-27,79%
-31,43%
-34,71%

R$ 407.828,00
R$ 411.833,00
R$ 344.180,00
R$ 344.828,00

em mesmo o distanciamento social e o trabalho em home office
impediram que os ganhadores da
Certificação Campeão de Revenda 2020, de Frota&Cia, pudessem
comemorar a conquista desse cobiçado

R$ 411.966,00
R$ 414.000,00
R$ 346.648,00
R$ 341.608,00

R$ 409.998,00
R$ 413.486,00
R$ 346.005,33
R$ 342.679,33

R$ 317.241,00
R$ 319.632,00
R$ 265.856,00
R$ 260.226,00

R$ 315.559,00
R$ 317.842,00
R$ 268.806,00
R$ 258.466,00

R$ 323.342,00
R$ 325.681,00
R$ 269.674,00
R$ 260.255,00

Roberto Leoncini, vice-presidente
de Marketing, Vendas e Pósvendas da Mercedes-Benz

VOLVO
FH 540 6X4T
CATEGORIA: CAMINHÕES PESADOS SUPERIOR A 500CV (PBT SUPERIOR A 40T E PBTC IGUAL OU SUPERIOR A 45T)
2017 - VEÍCULO ZERO KM

2020 - VEÍCULO SEMINOVO MODELO 2017
Desvalorização em
Média
Média
abril
maio
junho
3 anos
Trimestre
Trimestre
1o. VOLVO
FH 540 6X4T
540 FH-540 6x4 2p (diesel) (E5)
R$ 444.625,00 R$ 441.400,00 R$ 440.112,00 R$ 442.045,67 R$ 365.246,00 R$ 363.565,00 R$ 366.366,00 R$ 365.059,00 -17,42%
2o. DAF
XF105 FTT 510
510 XF 105 FTT 510 6x4 (diesel)(E5) R$ 373.402,00 R$ 372.228,00 R$ 374.711,00 R$ 373.447,00 R$ 283.151,00 R$ 284.232,00 R$ 279.415,00 R$ 282.266,00 -24,42%
3o. MERCEDES-BENZ ACTROS 2651S 6X4
510 Actros 2651 S 6x4 2p (diesel)(E5) R$ 398.125,00 R$ 405.192,00 R$ 400.966,00 R$ 401.427,67 R$ 300.544,00 R$ 298.588,00 R$ 292.856,00 R$ 297.329,33 -25,93%
Permitida a reprodução, desde que citada a fonte: Fonte:Tabela Fipe/Frota&Cia
Ranking Marca

Modelo/Versão

Tração Nomenclatura Tabela FIPE
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abril

maio

junho

Ricardo Alouche, vice-presidente de
Vendas, Marketing e Pós-vendas da
Volkswagen Caminhões e Ônibus
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EVENTOS

Ônibus
Frota&Cia

Alexandre Dias,
diretor Vendas Empresa da Renault

ANO XX | ED. 178 | SETEMBRO DE 2020

Thiago Carlucci, Diretor de
Marketing e Produto da Iveco

Mike Aquino,
gerente de
Marketing de
Produto da FCA

Terminal Rodoviário do
Tietê, julho de 2020

Rogério Kowalski,
Gerente Comercial
de Seminovos e
Alcides Cavalcanti,
Diretor Executivo de
Caminhões da Volvo
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À ESPERA DA VACINA

O medo de contágio pela Covid-19 afasta os
passageiros que utilizam o transporte interestadual
por ônibus e coloca operadores em situação de risco

PONTO A PONTO

EDITORIAL

Ônibus

A hora do TRP

D

esde que a pandemia do coronavírus começou a mostrar seus primeiros
impactos no transporte rodoviário, tanto de cargas quanto de
passageiros, a revista Frota&Cia assumiu o protagonismo de manter
os seus leitores permanentemente atualizados sobre o assunto. Com o
objetivo não apenas de mostrar em números os danos causados ao setor, como
também apontar soluções para a superação desse difícil momento.
Depois de abrir um amplo espaço para o setor de cargas, em quatro edições
seguidas, e depois para a indústria automotiva em outras duas, chegou de
vez de ouvir os representantes da cadeia produtiva que integra o mercado de
ônibus no Brasil. É o que os leitores poderão conferir nas páginas dessa edição
do Caderno ÔNIBUS, de Frota&Cia, que mostra a situação atual do transporte
rodoviário de passageiros (TRP), na visão de três representantes dessa
importante cadeia produtiva. Primeiro, a entidade que representa o setor, a
Abrati; depois, a montadora líder nesse mercado, a Mercedes-Benz e, por último
a Marcopolo, maior fabricante de carrocerias para ônibus da América Latina.
As entrevistas com essas personalidades do transporte, que os leitores
poderão conferir em formato de texto, vídeo e ainda podcast, trazem novas
luzes para os operadores do transporte rodoviário de passageiros. E abrem
caminhos para que possam enfrentar a grave crise que se abateu sobre o setor,
em função do combate à Covid-19.
Ao dar continuidade a essa ampla cobertura editorial, que já soma mais de
250 páginas da publicação, desde abril desse ano, Frota&Cia cumpre seu papel
de estar em perfeita sintonia com o tempo, para levar informação de conteúdo
para todos que integram a cadeia produtiva do transporte. Como vem fazendo há
exatos 28 anos, desde 1.992.
José Augusto Ferraz
Diretor e Conteúdo

SUMÁRIO
33 | RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
Isolamento social e o risco de
contágio pelo coronavírus
derrubam a demanda de transporte
por ônibus em todo país

38 | ENTREVISTA – MERCEDES-BENZ
Walter Barbosa, diretor da
Mercedes-Benz fala das iniciativas
da montadora para ajudar os
operadores diante da crise

35 | ENTREVISTA – ABRATI
Letícia Pineschi, que integra
o Conselho Deliberativo da
entidade comenta o Impacto
da pandemia no TRP

41 | ENTREVISTA – MARCOPOLO
O diretor de Negócios Ônibus da
marca, Rodrigo Pikussa, revela os
segmentos mais afetados pela crise e
a resposta da empresa
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ELL BUS 340, A
NOVIDADE DA BUSSCAR
A Busscar acrescentou um novo
modelo ao seu portfólio de produtos, em
comemoração aos 74 anos de história da
marca. É o Ell Bus 340, para aplicações
rodoviárias de curtas e médias distâncias.
Segundo o fabricante, o modelo alia
design, requinte estético, conforto e
segurança. O Ell Bus 340 pode receber
chassis com motorização dianteira e
suspensão pneumática. E pode comportar
até 52 assentos (sem sanitário) ou 47
poltronas (com sanitário). A configuração
inclui a opção de ar-condicionado, sistema
wi-fi, itinerários eletrônicos e demais
elementos de tecnologia embarcada,
a escolha do cliente. Além do DPM
(Dispositivo de Poltrona Móvel), que
garante a acessibilidade para pessoas
com deficiência e mobilidade reduzida.

MODELO AMPLIADO
Mais quatro cidades acabam de ganhar salas VIP, por iniciativa das empresas Viação
Garcia e Brasil Sul. Elas estão localizadas em Cascavel e Paranavaí, no Paraná, além
de Ourinhos e Sorocaba, no Estado e São Paulo. O espaço oferece facilidades como
Wi-Fi gratuito, tomadas para carregar aparelhos eletrônicos e mesas de trabalho.
Todas as salas seguem as medidas sanitárias com distanciamento de cadeiras e
disponibilização de álcool em gel. “Estamos disponibilizando esses espaços aos nossos
passageiros para que possam aguardar o embarque com conforto e segurança”,
afirma Estefano Boiko Junior, vice-presidente do Grupo.

SEM RELAÇÃO DIRETA
Um estudo técnico elaborado
pela NTU (Associação Nacional
das Empresas de Transportes
Urbanos) revelou que não é possível
estabelecer uma relação entre o
aumento do número de casos de
Covid-19, com o crescimento na
demanda do transporte coletivo,
durante a pandemia. A entidade
analisou o número de passageiros
transportados em 15 sistemas
de transportes públicos urbanos
por ônibus no Brasil, responsáveis
por 171 municípios e a incidência
de casos confirmados de Covid19
nas mesmas cidades. “É claro
que não estamos afirmando
que o transporte coletivo não
apresenta risco de contágio do
vírus. O estudo mostrou que o
aumento na demanda do uso do
transporte público não foi um fator
determinante para o aumento
de casos”, explica Otávio Cunha,
presidente-executivo da NTU.
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Em ritmo de espera

JOINT VENTURE UNE
JCA E ÁGUIA BRANCA
O Grupo JCA e a Viação Águia Branca formaram uma
joint venture para atuar na prestação de serviços de
transporte terrestre interestadual de passageiros
dentro do Brasil, através de linhas regulares. A nova
empresa batizada de BusCo vai operar no sistema de
vendas on line com ônibus próprios da marca. A BusCo
será uma sociedade por ações de capital fechado e será
detida, direta ou indiretamente, pela JCA e pela Viação
Águia Branca, na proporção de 50% (cinquenta por
cento) cada. O fechamento da operação ocorrerá após
a obtenção das aprovações necessárias, incluindo das
autoridades regulatórias e concorrenciais.

O transporte interestadual de passageiros sofreu na carne o impacto do isolamento social,
com reflexos que duram até hoje. Mas, a esperança da descoberta da vacina e a retomada do
turismo doméstico anima operadores e fabricantes de chassis e carrocerias

ROADSHOW COM BIOSSEGURANÇA
A Marcopolo decidiu promover um Roadshow pelo Brasil,
com o objetivo de mostrar as inovações da marca em
relação à biossegurança, incluídas no pacote BioSafe. A
caravana é formada por sete veículos – cinco Paradiso
New G7 1200 e dois Paradiso 1800 Double Decker – que
estão percorrendo o país. O pacote Marcopolo BioSafe
inclui dispensers de álcool gel, pega-mãos, balaústres e
corrimãos com acabamento em material antimicrobiano
(que elimina vírus e bactérias), luz ultravioleta UV-C para
desinfecção no sanitário e do sistema de ar-condicionado,
capas de poltronas e cortinas antimicrobianas, layout safe
distance (configuração interna 1+1+1 e dois corredores) e
barreira física para proteção do motorista.

LINHA 4.0 DE CHASSI
A Mercedes-Benz do Brasil inaugurou
na planta de São Bernardo do Campo
(SP) sua Nova Linha 4.0 de Produção de
Chassis de Ônibus. Fruto de três anos de
desenvolvimento, com investimentos da
ordem de R$ 100 milhões, a nova linha
incorpora conceitos de tecnologia digital,
conectividade, dados na nuvem e Internet
das Coisas, entre outras inovações.
O resultado se traduz em ganhos de
eficiência, tempo e produtividade, em
benefício da empresa, dos trabalhadores
na linha e, principalmente, os clientes que
passam a contar com produtos ainda
mais confiáveis e seguros.

32 Frota&Cia | setembro de 2020

D

e março a junho desse ano, o
número de passageiros transportados nas empresas controladas pela Artesp, agenciadora
de transporte de São Paulo, acusou uma
queda de 78,83% no comparativo com
igual período do ano anterior. Enquanto o
número de viagens realizadas no serviço
rodoviário apontou um recuo de 64,07%
Terminal
no trimestre avaliado, segundo o mesmo
Rodoviário do
órgão. Somente no mês de junho, foram
Tietê, em São
transportados 100 mil passageiros no
Paulo: 10% do
Estado, ante 3,3 milhões registrados em
movimento em
2019, evidenciando uma redução de nada
junho de 2020
menos que 97,1%. Esses números dão
uma boa medida do vendaval que assolou
as empresas que operam o transporte
interestadual de passageiros em todo o
país, em consequência do isolamento social imposto à população, para fazer frente ao avanço da Covid-19.
“O que aconteceu no transporte rodoviário de passageiros nunca vimos nada igual. Nem mesmo em tempos de
guerra o setor chegou a parar 100%, como aconteceu com
diversas interligações no país, algumas por mais de 60 dias.
Apesar do governo federal declarar o transporte de passageiros como essencial, diversos governadores e prefeitos, no
intuito de conter o vírus, resolveram fechar suas fronteiras
para o serviço regular”, resume Leticia Pineschi, diretora da
UTIL e membro do Conselho Consultivo da Abrati, que reúne
as operadoras em nível nacional (ver entrevista na pág. 35).
A queda da demanda de passageiros não produziu efeitos
apenas nas transportadoras dedicadas à modalidade. Toda
a cadeia produtiva alimentada pelo setor sentiu igualmente
o golpe, a começar dos fabricantes de chassis para ônibus,
caso da Mercedes-Benz que lidera esse mercado.
FUNDO DO POÇO
“O impacto na indústria foi igualmente forte”, admite o
vice-presidente de vendas e marketing Ônibus da montadora,

Walter Barbosa. “Para se ter uma ideia, em 2019, o mercado
fechou com perto de 21.000 chassis licenciados, com crescimento médio de 15% ao ano desde 2016, quando atingiu o
fundo do poço com 10 mil unidades emplacadas. Em 2020, a
previsão era repetir o desempenho do ano anterior quando veio
a pandemia e as vendas desabaram”, completa o executivo.
As perdas no segmento de micro-ônibus alcançaram 43%, de
janeiro a agosto, enquanto nos urbanos a redução foi de 35%
e no rodoviário 30%, calcula Barbosa, que projeta um mercado
total em torno 13.700 unidades até o final do ano (ver pag.38).
O mesmo aconteceu com os encarroçadores de ônibus,
representados pela Marcopolo, que também lidera esse mercado. Sem revelar números, o diretor do negócio ônibus da
empresa, Rodrigo Pikussa, admite de que todas as crises que
o segmento já passou essa é a mais aguda, que chegou mais
rápido e pegou a todos de forma mais profunda. “ Basta olhar
para alguns segmentos que pararam em março e ainda não voltaram”, afirma o executivo em referência ao setor rodoviário.
“Para esse mercado em especial as vendas pararam em março
e acreditamos que a retomada só deva acontecer
em 2021” estima Pikussa, que apossetembro
março de 2020 |
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ta na descoberta de uma vacina contra a Covid-19.
Além de sofrer com a redução no volume de passageiros transportados, as empresas do transporte rodoviário ainda tiveram de arcar com outro problema, na
forma de novas despesas para atender aos protocolos
de biossegurança. “Tínhamos que dar segurança a quem
mais interessa, que é o passageiro. Por isso, estabelecemos com a Anvisa protocolos de desinfecção da cabine
dos veículos, além do afastamento de profissionais que
se integram nos grupos de risco e a adoção de EPIs
para todos os funcionários que tem contato com os
passageiros. Sem contar os cuidados com a desinfec97,1% de redução no volume de passageiros, em junho de 2020
ção das cabines do veículo, a troca de ar condicionado,
a rotina de limpeza, adaptação dos pontos de atendimento ao cliente para garantir o distanciamento social, colocação
startups e a engenharia da fábrica, com foco na biossegurança.
de acrílicos e especialmente o incentivo da utilização do comércio
O pacote Marcopolo BioSafe inclui dispensers de álcool gel,
eletrônico para aquisição do bilhete e do uso do BPE (bilhete de
pega-mãos, balaústres e corrimãos com acabamento em material
passagem eletrônico) ”, explica a representante da Abrati.
antimicrobiano (que elimina vírus e bactérias), luz ultravioleta UV-C
para desinfecção no sanitário e do sistema de ar-condicionado, caNOVO MERCADO
pas de poltronas e cortinas antimicrobianas E até um layout safe
A necessidade de oferecer soluções que atendessem aos
distance (configuração interna 1+1+1 e dois corredores) e barreiprotocolos da Saúde, para proteger passageiros e empregados
ra física para proteção do motorista, explica Rodrigo Pikussa. Não
de empresas de ônibus, acabou por criar um novo mercado não
satisfeita, a Marcopolo decidiu ainda promover um Roadshow pelo
apenas para as companhias especializadas, mas também para os
Brasil, com o uso de uma caravana de sete veículos - cinco Paradiso
próprios encarroçadores de veículos. Foi o que fez a Marcopolo,
New G7 1200 e dois Paradiso 1800 Double Decker – equipados
entre outras empresas, que criou uma plataforma para isso, baticom todas as inovações da marca, incluídas no pacote BioSafe.
Essa nova cultura da biossegurança, incentivada pela panzada de Marcopolo BIO; um conjunto de soluções desenvolvidas por
demia, pode até se tornar um legado positivo para o setor, entre
outras inovações advindas da crise. “Com certeza vamos rever
muitos comportamentos, como a questão da higiene no transporte coletivo, seja ele rodoviário ou urbano, que deverão permanecer”, admite Letícia Pineschi. Segundo ela, o mesmo deve
ocorrer com o processo de digitalização do transporte. Ao seu
ver, a cultura do embarque eletrônico deve ganhar força, assim
O desastre no transporte de passageiros por ônicomo a compra online das passagens e os aplicativos de comubus só não foi maior para os operadores rodoviários, que
nicação entre motorista e a base. Até a telemetria deve sofrer
também atuam na modalidade de fretamento. Ainda que
adaptações para um outro tipo de monitoramento, que não seja
as viagens por motivos religiosos ou de lazer tenham caído
só de consumo de combustível e o desempenho do motorista. “A
quase a zero, o transporte de funcionários acusou avanços
digitalização vem no momento muito bom, porque se a gente já
no período, na mais completa contramão do mercado. “As
tem uma infraestrutura por uma base muito boa, o que falta é
vendas de chassis para o segmento mostraram evolução
uma digitalização para modernizar”, comenta Pineschi.
de 1%, por uma razão bem específica: o aumento da proOutro eventual legado que você colaborar para a recupecura por parte dos contratantes do serviço, para garantir
ração do setor é a retomada do turismo doméstico. “A pano isolamento e o distanciamento social” explica o diretor
demia abre uma janela de oportunidades para desenvolver o
da Mercedes-Benz. Segundo ele, ao invés de transportar
turismo doméstico”, afirma confiante o diretor de negócios da
48 passageiros por viagem, as empresas passaram a levar
Marcopolo, fazendo coro com a Conselheira da Abrati. “Com
apenas 24 pessoas em cada carro. Diante a necessidade
o dólar nas alturas e a restrição à entrada de brasileiros em
de atender a procura, alguns operadores adquiriram novos
muitos países, o turismo doméstico e as viagens de pequena
veículos, outros fizeram locação e outros utilizaram a frota
distância serão privilegiadas”, completa a empresária, conque estava parada na empresa.
vencida de que a dor de hoje, com certeza irá passar.

Na contramão
do mercado

março de de
2020
2020
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À espera da vacina
O transporte rodoviário interestadual de passageiros aposta na imunização da população
para voltar a operar a plena carga, explica a representante da Abrati

M

esmo sendo considerado uma atividade essencial, o transporte rodoviário interestadual de passageiros
sentiu na pele os efeitos do isolamento social imposto à população brasileira, para
evitar o risco de contaminação pelo coronavírus.
Em muitas linhas, a paralisação foi de 100% e se
prolongou por mais de 60 dias, em cumprimento
à decisão de Estados e Municípios de proibir o
transporte regular. O resultado disso foi um aumento do transporte clandestino, entre outros
muitos danos causados ao setor. Não sem motivo, a Abrati, que reúne as empresas dedicadas
ao transporte interestadual de passageiros, vem
se mobilizando para encontrar saídas para a crise,
explica a diretora da ÚTIL e integrante do Conselho Deliberativo da entidade, Letícia Pineschi. Ela
admite que a operação a plena carga só acontecerá quando for descoberta uma vacina contra a
Covid-19. Mas, aposta na recuperação do turismo
doméstico como forma de compensar parte das
perdas do setor que representa. Confira a entrevista completa nas páginas que se seguem.
FROTA&CIA – Como você resume o impacto da
pandemia do coronavírus no setor de transporte rodoviário de passageiros onde você atua?
Leticia Pineschi - O que aconteceu nunca
vimos nada igual. Nem mesmo em tempos de
guerra o transporte de passageiros, seja rodoviário ou urbano, chegou a parar 100%. Portanto,
não existem precedentes para crise que vivemos
nesse momento. Nós tivermos diversas interligações paralisadas no país, algumas por mais de 60
dias, a despeito do Ministério dos Transportes,
da infraestrutura e o da Saúde terem destacado o transporte de passageiros como essencial.
Apesar disso estados e municípios, no intuito de
conter a disseminação do vírus, resolveram fe-

char as fronteiras dos seus Estados para o serviço regular. Essa decisão em alguns lugares, eu
não sei se de fato conteve o vírus. O que houve
com certeza foi o aumento do transporte clandestino de passageiros porque as pessoas precisavam se locomover e elas encontraram uma saída no transporte clandestino. Nós tivemos num
primeiro momento 70% de redução do embarque
de passageiros e chegamos a um pico de -95%.
FROTA&CIA –Que medidas essas empresas vem
adotando para enfrentar essa queda no volume
de passageiros?
Leticia Pineschi – A maioria das empresas
utilizou-se da medida provisória para suspensão
de contrato de trabalho e redução da jornada.
Mas diante de meses de paralisação tivemos
que reduzir demais. Outro ponto é que não sabemos quando será retomado o movimento regular de passageiros, se neste ano ainda ou no
primeiro semestre de 2021. A retomada está
muito gradual e as empresas se prepararam
muito com esses ajustes: na frota, no pessoal,
nos custos. E também fizeram investimentos
nos protocolos de biossegurança. Tínhamos que
dar segurança a quem mais interessa que é o
passageiro. Estabelecemos com a Anvisa protocolos de desinfecção da cabine dos veículos,
afastamento de profissionais que se integram
nos grupos de risco. Foram adotados EPIs para
todos os funcionários que tem contato com os
passageiros. A desinfecção das cabines do veículo, a troca de ar condicionado, a rotina de
limpeza, adaptação dos pontos de atendimento
ao cliente para garantir o distanciamento social,
colocação de acrílicos e especialmente o incentivo da utilização do comércio eletrônico para
aquisição do bilhete e do uso do BPE (bilhete de
passagem eletrônico).
setembro de 2020 |

“Não sabemos
quando será
retomado o
movimento
regular de
passageiros,
se neste
ano ainda ou
no primeiro
semestre de
2021”.

“As pessoas
estão viajando
porque
precisam
e não para
passear.
Muitos só
voltarão com
houver a
vacina com
toda certeza”
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“Quanto mais
transparente
pudermos
ser com a
população e
quanto mais
abrimos
a nossa
casa, mais
credibilidade a
gente terá”

“A digitalização
vem no
momento
muito bom,
porque
já existe
infraestrutura
muito boa
para isso;
só falta
modernizar”

FROTA&CIA – A adoção dessas medidas de segurança para evitar o contágio pelo coronavírus, de fato,
pode reduzir a cautela dos usuários em relação às
viagens rodoviárias? Ou isso só irá acontecer quando existir uma vacina contra o coronavírus?
Leticia Pineschi - Sinceramente eu acredito
que o passageiro só vai retornar com tranquilidade ao transporte quando tiver uma vacina. As
pessoas que estão viajando são as pessoas que
precisam, por necessidade. Não estão viajando
para passear, não estão de férias ainda. São pessoas que necessitam do transporte. As demais
estão aguardando a vacina com toda certeza.
FROTA&CIA – Vamos falar da atuação da Abrati. Quais as principais bandeiras adotadas pela
entidade, para fazer frente à situação que vive
hoje o setor?
Leticia Pineschi - É o protagonismo com relação a conscientização dos órgãos que fazem a
gestão do transporte, como a ANTT, o Ministério de infraestrutura e a Anvisa. Esse protocolo
que eu citei há pouco de biossegurança é um bom
exemplo. Muito antes da ANTT consolidar isso
numa resolução de obrigatoriedade para as empresas, a Abrati já tinha feito contato com Anvisa
e já tínhamos a determinação dos produtos que
deveriam ser utilizados. Outra preocupação da
entidade foi conscientizar a ANTT da importância
de fiscalização nesse momento contra o transporte clandestino. Esse não é um problema de
agora, não é um problema da pandemia, mas ele
se agravou e era muito importante que a ANTT
atuasse preventivamente e fortemente.
FROTA&CIA – E a comunicação com o público?
Melhorou?
Leticia Pineschi – Hoje, nos preocupamos de
prover as empresas, de trazer dados de outros
setores. Ser muito transparente com a imprensa. Nosso setor tem um histórico de afastamento da Imprensa. Hoje vem se mostrando a necessidade de mudar essa postura. Isso ficou muito
claro na época da pandemia. Quanto mais transparente pudermos ser com a população, quanto
mais abrimos a nossa casa, mais credibilidade a
gente ganha e damos mais segurança para que
as pessoas possam ver o que está sendo feito.
FROTA&CIA – Que eventual legado a pandemia
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do coronavírus deve deixar para os operadores
do transporte rodoviário de passageiros?
Leticia Pineschi – Nós, enquanto sociedade,
vamos rever todos os nossos comportamentos.
Nós somos um país muito afetuoso, de muito
contato. Isso tudo vai mudar de alguma forma.
Com certeza a questão da higiene no coletivo,
seja ele rodoviário ou urbano permanecerão. Essa
questão da desinfecção da cabine. Porque na verdade você não tem só um vírus. Você tem uma
série de outros micro-organismos que podem
eventualmente atingir a população. Com relação
a configuração dos veículos, não vejo uma mudança. Eu não acredito que os operadores vão adotar
essa configuração diferente de veículo. Trabalhamos com uma coisa muito simples que é a ocupação e o preço. Ninguém é louco de acreditar que
nesse momento dá para mexer em preço. Pelo
contrário, acho que teremos que ter até pacotes
mais populares. Esse é o movimento que todas
as empresas regulares têm feito.
FROTA&CIA – O avanço da digitalização pode
ser um desses legados?
Leticia Pineschi – Sem dúvida. Eu acho que o
legado mais importante é o dos processos de digitalização do transporte. A cultura do embarque
eletrônico como já existe no aéreo é muito difícil
no rodoviário. Nós já estamos há um ano com bilhete de passageiro de passagem eletrônico e as
pessoas ainda tem um apego de imprimir a passagem não obstante a quantidade de anúncios que
você faça que não necessita. A compra online das
passagens, os aplicativos de comunicação entre
motorista e a base. A telemetria que é uma um
processo do serviço regular sofrerá adaptações
para um outro tipo de monitoramento que não só
de consumo de combustível e o desempenho do
motorista. Mas até uma eventual comunicação
que o passageiro possa dar para o profissional.
Esses processos de digitalização como um todo
serão muito bem-vindos. A digitalização vem no
momento muito bom, porque se a gente já tem
uma infraestrutura por uma base muito boa, o
que falta é uma digitalização para modernizar.
FROTA&CIA – Quais as perspectivas para o
mercado do transporte rodoviário de passageiros em 2020 e nos próximos anos?
Leticia Pineschi – Recentemente tivemos

teve algumas conversas sobre isso entre nós e
com outros setores. O turismo doméstico deverá ter um crescimento pois você tem o dólar que
foi para as alturas. Você tem uma restrição de
entrada de brasileiros em vários países. Nesse
cenário acredito que o turismo doméstico e as
viagens de pequena distância serão privilegiadas.
Outro aspecto é uma população mais consciente
das questões ecológicas deve optar pelo transporte coletivo. O passageiro precisa sentir que
no ônibus ele tem tanto conforto e autonomia
como se estivesse no seu carro particular. A
aviação doméstica é cara e difícil. O Brasil é rodoviário e nesse contexto teremos perspectiva de
crescimento, entretanto precisamos conversar
com outros setores.
FROTA&CIA – Que recado você daria para os
transportadores que nos ouvem, como incenti-

vo para enfrentar e superar esse difícil momento porque passa o País e o mundo?
Leticia Pineschi - Vai passar. A dor de um
não é a dor só dele, é a dor de todos. Eu acho
que com diálogo, com parceria, com troca de informações com outros setores como por exemplo setores turísticos que a gente nunca havia
conversado vi um potencial que justificasse essas parcerias. Quanto mais a jornada inteira do
viajante, da compra da passagem terminal, até
a chegada dele ao destino final, a hospedagem,
todas essas parcerias se bem formuladas, darão
condições do passageiro viajar. Ele virá e eu não
tenho dúvida nenhuma. E também outra questão
é de se abrir para imprensa, de conversar, de receber. Este nosso papo aqui é o papo que todo
empresário deveria ter. Ligar para a Frota&Cia e
dizer: eu quero falar. Essa visibilidade é que fornece tranquilidade.
setembro de 2020 |
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Marco Zero
O diretor de vendas e marketing da Mercedes-Benz acha que o transporte coletivo por ônibus
pode sair ainda mais fortalecido da crise, se aproveitar o momento para a reconstrução do setor

“Apenas o
fretamento
vive algo
isolado
que não se
manterá
para sempre,
enquanto
que outros
segmentos
lutam para
sobreviver”

“Nossa
obrigação é
compartilhar
boas práticas
com a
população,
para que
todos possam
ter mais
segurança
para utilizar
os ônibus”

C

om exatos vinte anos de experiência no
mercado, o diretor de vendas e marketing da Mercedes-Benz Ônibus, admite
que a pandemia do coronavírus produziu um impacto muito forte nos fabricantes de
chassis, que viram os licenciamentos caírem de
21 mil unidades projetados para o ano para algo
em torno de 14 mil, o equivalente a uma quebra
de 33%. Os três segmentos que compõem esse
mercado – micros, ônibus urbanos e rodoviários –
acusaram queda da demanda. Com uma exceção
apenas: o sub-segmento de fretamento que registrou uma alta de 1% nos volumes, justificada
pela necessidade de ofertar o dobro de veículos
para transportar a mesma quantidade de passageiros, mais distanciados entre si. Apesar do
quadro desolador, Walter Barbosa acredita que
a crise pode deixar um legado positivo, ao possibilitar uma nova chance de reconstruir o setor e
fazer as coisas como deveriam ser. Para entender melhor essa propositura, confira a entrevista
publicada abaixo e disponível ainda em formato de
vídeo ou podcast.
FROTA&CIA – Como você resume o impacto da
pandemia do coronavírus no mercado de ônibus?
Walter Barbosa – O impacto foi muito forte.
Para se ter uma ideia, em 2019, o mercado fechou com perto de 21.000 unidades licenciadas,
com crescimento médio de 15% ao ano desde
2016, quando o mercado atingiu o fundo do poço
com 10 mil unidades. Em 2020, a previsão era
repetir o desempenho do ano anterior quando
veio a pandemia, que afetou fortemente o segmento de ônibus. Basta lembrar que, em abril,
o segmento urbano perdeu praticamente 75%
dos passageiros e no rodoviário 90% dos passageiros. É uma queda muito expressiva. E de lá
para cá, muita coisa tem sido feita por parte da
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indústria de ônibus e também dos operadores do
transporte público para evitar qualquer tipo de
contaminação. Paralelo a isso, o próprio governo
flexibilizou o isolamento e a população foi retomando gradativamente o transporte, mas ainda
está aquém do que se esperava. Para vocês terem uma ideia, o mercado projetado até o final de
dezembro é de 13.700 unidades. E basicamente
impulsionado por segmentos específicos. Não é o
urbano e nem tão pouco o rodoviário, mas sim os
veículos escolares.
FROTA&CIA – Qual a situação hoje desses mercados, no momento em que os governos iniciam
um lento processo de abertura do comércio e
outras atividades produtivas?
Walter Barbosa – Hoje, se você pegar os
dados de janeiro agosto e comparar com o ano
passado, nós temos 8.633 unidades emplacadas, o que representa uma queda de 35%. Pela
ordem, as perdas foram: 43% no segmento de
micro-ônibus; 35% no urbano e 30% no rodoviário. Apenas o fretamento acusou crescimento
de 1%, por uma razão bastante especifica: o aumento da procura por parte dos contratantes do
serviço, para garantir o isolamento e o distanciamento social. Assim, ao invés de transportar
48 passageiros por viagem, as operadoras passaram a levar apenas 24 pessoas. Para atender
a procura, alguns operadores adquiriram novos
veículos, outros fizeram locação e outros utilizaram a frota que estava parada na empresa. Esse
segmento se manteve mais estável com tendência de crescimento. Fora isso alguns setores
da economia como o agronegócio e a mineração
cresceram muito nesse período da pandemia.
Todo e qualquer grande produtor de alimento vive
um momento favorável. E, por isso, quem presta
serviço de fretamento para esses setores tam-

bém tem uma demanda crescente. Então, eu diria que o fretamento está vivendo algo totalmente isolado e isso não se manterá para sempre,
enquanto que outros segmentos estão lutando
para sobreviver.
FROTA&CIA – Como vencer o receio de utilizar
o transporte coletivo, por parte dos passageiros? Ou só com a descoberta da vacina a situação voltará ao normal?
Walter Barbosa - Eu diria que esse é um dos
grandes papéis da nossa marca. Por ser também
protagonista no tema mobilidade lançamos recentemente uma campanha que se chama “Vá
de ônibus. Vá seguro”. Ela mostra as evoluções
tecnológicas que boa parte dos operadores im-

plementaram em seus ônibus, para garantir a
segurança dos usuários e quais são essas modificações. É o caso do ar-condicionado, que emite
“Ions” que eliminam até 99% dos vírus e bactérias e renova o ar a cada minuto. Outro exemplo
são tecidos específicos contra o covid, utilizados
em bancos e sobrecapas. Tem também divisórias
entre os passageiros, divisória para o motorista,
câmeras que fazem a leitura da temperatura dos
passageiros, sanitários automatizados no caso
dos rodoviários para evitar qualquer tipo de contato com torneira válvulas e outras coisas, além
do álcool gel de uso obrigatório e da máscara.
Por fim e não menos importante é a desinfecção
completa do ônibus que pode ser feita na garagem, na rodoviária ou nos pontos finais. A nossa
setembro de 2020 |
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obrigação é compartilhar isso com a população
para que, aos poucos, todos possam ter mais segurança para entrar dentro dos ônibus.

“Tenho
esperança que
essa pandemia
trouxe muita
tristeza mas,
por outro lado,
vai nos dar
a chance de
recomeçar”

“Nossa
grande
preocupação
é encontrar
e colaborar
com soluções
para tentar
resolver
a grande
questão do
transporte
público no
país”

FROTA&CIA – O que a Mercedes-Benz tem feito
para incrementar as vendas de chassis de ônibus nesses tempos difíceis?
Walter Barbosa – Nossa grande preocupação é encontrar e colaborar com soluções para
tentar resolver a grande questão do transporte
público no país, que atingiu o colapso com a pandemia. E nesse ponto eu diria que foi até positivo, pois nos dá a chance de recomeçar, de fazer
as coisas como devem ser feitas. É lógico que a
Mercedes-Benz tem a preocupação com a venda
de produtos. Mas antes estamos fazendo fortemente um trabalho em conjunto com a ANPT, a
Fabus e a Anfavea para desenvolver uma cartilha
com soluções de transportes, para que seja fomentado e divulgado para todo os novos candidatos à prefeitura. Acreditamos que é um material
inédito, que nunca foi apresentado até então. O
trabalho explica o contexto do transporte por categoria. Isso envolve a infraestrutura, o custeio,
o que é uma tarifa pública e o que é uma tarifa
de remuneração. Também inclui transparência e
qualidade. É uma cartilha completa que todo futuro prefeito deveria ter como pauta da sua proposta de governo para trabalhar o transporte.
Além disso, o outro ponto que eu acho positivo
e ainda está em votação, não foi aprovado mas
caminha para isso, é o auxílio federal é de quatro
bilhões de reais para as empresas de transportes, não necessariamente para renovação da frota, mas sim para manter o equilíbrio econômico
do contrato de concessão. Então, eu tenho muita
esperança que essa pandemia trouxe muita tristeza mas, por outro lado, vai nos dar a chance de
recomeçar. Assim que eu estou enxergando e que
quero contribuir para que isso aconteça.
FROTA&CIA – Ao seu ver, qual o legado que
essa crise poderá deixar para os operadores de
transportes?
Walter Barbosa – O que efetivamente a gente precisa apresentar e construir é o Marco Zero
do transporte. O grande legado foi mostrar a importância e a valorização do transporte. Hoje o
transporte público faz parte da vida das pessoas,
seja na hora que acorda, na hora do almoço, na
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hora de voltar para casa. Olhando do ponto de
vista pessoal, a valorização do ser humano foi um
legado, a valorização da família, que o mundo não
é só você pensar 24 horas no trabalho. E também o legado de que é possível melhorar a eficiência, a produtividade. Quantas coisas você fazia
e agora você vê que pode ser feito de uma forma
diferente com menor custo e mais eficiência.
FROTA&CIA – A Mercedes-Benz vem investindo
na chamada indústria 4.0. O que isso pode trazer de benefícios para os operadores e usuários
do transporte coletivo por ônibus?
Walter Barbosa - A indústria 4.0 traz
processos cada vez mais eficientes, mais robustos e que geram evidentemente mais qualidade, mais informação e mais transparência
na informação. Na fábrica 4.0 o cliente poderá
acompanhar em que fase o produto se encontra. Numa fábrica 4.0 os processos são mais
clean, mais rápidos e mais seguros e garantem
uma melhor qualidade e confiabilidade de entrega para nossos operadores.
FROTA&CIA – Quais as projeções da indústria
para esse e os próximos anos, no segmento
de ônibus?
Walter Barbosa - Esse ano estimamos uma
queda de 35 a 40% aproximadamente, o que traduz volumes da ordem de 13.700 unidades de
mercado total. E a recuperação não será rápida.
Nós teremos um ano de 2021 ainda com alguns
desafios, possivelmente melhor do que 2020.
Em 2021 devemos crescer na ordem de 10 a
15%. Não retornaremos ao patamar de 2019.
Eu acredito que isso deva levar algo em torno de
dois anos para chegar. Isso tudo porque vai ser
um processo lento, de maturidade das pessoas,
na medida que as vacinas forem aprovada e até
que todas as pessoas possam ser imunizadas.
FROTA&CIA – Que incentivo você daria para
os operadores de transportes que nos ouvem, como incentivo para enfrentar esse difícil momento?
Walter Barbosa - eu diria todos eles que o
colapso às vezes é necessário. E olhe isso por
um lado positivo. Porque nós temos uma chance
incrível, inédita de construir o transporte como
ele deveria ser. Contem conosco.

Aposta no turismo
O diretor do Negócio Ônibus da Marcopolo confia no crescimento das viagens domésticas,
como saída para os operadores do transporte rodoviário de passageiros

D

epois de acumular dez anos de experiência na Busscar como diretor de vendas, Rodrigo Otávio Pikussa recebeu o
convite para se mudar para o principal concorrente, a Marcopolo, no início de 2010.
Hoje, ao completar vinte anos de experiência no
mercado de ônibus, o engenheiro mecânico pela
Universidade do Paraná, com especialização na
Getúlio Vargas e a Harvard Business School, admite que a crise decorrente da pandemia do coronavírus foi a mais aguda que já enfrentou. Mesmo
assim, ele aposta na recuperação do mercado
de ônibus já no próximo ano, confiante nas perspectivas que se abrem diante do crescimento
do turismo interno. E a demanda crescente por
mais ônibus, para atender ao Programa Caminho
da Escola. Nesse contexto, o diretor do Negócio
Ônibus da Marcopolo conversou com a Equipe de
Redação de Frota&Cia, cuja entrevista os leitores poderão conferir em formato de texto, vídeo
ou podcast a partir de agora.
FROTA&CIA – Como você resume o impacto da
pandemia no mercado de carrocerias para ônibus?
Rodrigo Pikussa - Isto é consenso: de todas
as crises que já passamos essa é a mais aguda,
a que chegou mais rápido e nos pegou de forma
mais profunda. Basta olharmos alguns segmentos que pararam em março e ainda não voltaram.
Sem dúvida nenhuma é uma crise que nunca tínhamos identificado antes. Agora esperamos que
diferente de outros momentos assim, principalmente comparando com a nossa última grande
crise brasileira, consigamos retomar o mais rápido possível à normalidade. Esse é o objetivo e
o trabalho de todo mundo. E acredito, sim, que
temos boas oportunidades para fazê-lo.
FROTA&CIA – Como anda a recuperação nos

quatro segmentos desse mercado, a começar
pelos ônibus urbanos, rodoviários, micros e o
caminho da escola?
Rodrigo Pikussa - Vamos começar pelo segmento que é o mais fácil - o Caminho da Escola - que
basicamente não sofreu grandes impactos. Vocês
sabem que é uma licitação, regida por um contrato.
Estamos nos encaminhando para o final do volume
do pregão que foi realizado no final de 2019. Ainda
temos entregas para realizar até o 1º trimestre do
ano que vem. Vamos finalizar muito próximo do integral dos volumes licitados. Foram cerca de 6000
veículos, dos quais a Marcopolo é responsável por
4.800. Nossa perspectiva é de chegar muito próximo desse total ou acima de 4 mil veículos. Isso
tem nos ajudado muito nesse processo, já que o
Caminho da Escola conseguiu resolver boa parte da
nossa produção nas plantas de veículos leves, mais
especificamente na planta San Marino, na planta da
Ciferal e na planta de São Mateus.
FROTA&CIA – E como anda o segmento urbano?
Rodrigo Pikussa – Nesse caso, tivemos ao
longo do ano algumas capitais que conseguiram
cumprir seus planos de aquisição. Um caso bastante marcante é o de Manaus, que já vinha alguns anos sem grandes aquisições. A cidade fez
uma renovação bastante interessante, praticamente toda ela com veículos Marcopolo. Tivemos
boas vendas também para outros mercados,
como Brasília, além de alguns volumes espalhados por outros locais. No caso da Marcopolo o
impacto na produção de veículos urbanos não foi
tão severo, dada a capilaridade que nós temos de
mercado. Estamos presentes em vários mercados brasileiros. Óbvio que houve uma redução do
volume normal, mas com algumas capitais conseguimos manter o nível próximo da normalidade,
em 80% do volume estimado
setembro de 2020 |
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crises que
já passamos
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“Rapidamente
entendemos
que tínhamos
de ajudar
os nossos
operadores,
os nossos
clientes a
retomarem
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“Depois da
pandemia
teremos pela
frente um
público mais
seletivo, mais
exigente, mais
observador
das questões
de higiene,
segurança”

“A pandemia
ensinou a
todos nós:
executivos e
empresários
a tomar
decisões
rápidas.
Esse é um
importante
legado”

FROTA&CIA – E como fica o mercado rodoviário
que, sabemos, foi o muito impactado pela crise?
Rodrigo Pikussa – De fato, nesse caso, a situação é um pouco mais complicada. Mas, é preciso ver sob a forma segmentada. Um segmento
que surpreendeu esse ano e tem nos ajudado é o
setor de fretamento. Esse segmento segue forte
e está surpreendendo este ano. Devemos fechar
até acima daquilo que havíamos orçado originalmente para o segmento. Isso se deve a vários efeitos: a indústria do agro e da mineração seguem
fortes e algumas empresas que utilizam esse serviço solicitaram distanciamento entre os passageiros. A situação se complica quando falamos de
linhas rodoviárias de média e longa distância. Aí o
pior caso disparadamente é o turismo. As vendas
praticamente pararam em março e acreditamos
que a retomada só aconteça em 2021.
FROTA&CIA – A pandemia estimulou a oferta de
soluções de segurança por parte dos fabricantes de ônibus. Oque a Marcopolo desenvolveu
nesse sentido?
Rodrigo Pikussa - Isso foi um processo
bastante interessante para nós. Desde o princípio, obviamente, nossa preocupação foi com
os impactos desse processo nas empresas. E
rapidamente entendemos que a única forma era
ajudar os nossos operadores, os nossos clientes
a retomarem as suas operações. Começamos a
discutir com alguns operadores e a buscar experiências em outros países nos quais a gente opera, para tentar identificar o que poderia ser feito,
de que forma poderíamos ajudar. Começamos um
desenvolvimento através de um grupo interno de
startups, para que nos trouxessem também sugestões e projetos. Foi asso que criamos uma
plataforma chamada Marcopolo BIO 6 que engloba uma série de projetos, uma série de soluções
focada na experiência do usuário.
FROTA&CIA – Que tipo de soluções?
Rodrigo Pikussa - A questão da sanitização
do veículo, por exemplo. A partir do momento
que nós desenvolvemos percebemos que podia
ser aplicado em outros espaços e estendemos
para aplicação em quartos de hotéis, salas de
embarque e outros modais como trens e aviões.
Desenvolvemos algumas características internas
do veículo, desinfecção dos sanitários, no ar con-
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dicionado, materiais com carga antimicrobiana,
tecidos com materiais antimicrobianos, compartimentos de álcool gel, um totem também que faz
medição de temperatura. E talvez aquilo que tenha gerado mais mídia foi um layout diferenciado
dos veículos, com dois corredores., onde além do
distanciamento natural, também uma alternativa
de maior conforto e maior privacidade para o passageiro. Entendemos ser uma possibilidade para
alguns serviços, algumas linhas mais nobres.
Mesmo passado a pandemia teremos pela frente
a um público mais seletivo, mais exigente, mais
observador das questões de higiene, segurança.
FROTA&CIA – Que outras ações a Marcopolo
vêm adotando no âmbito interno, para incrementar as vendas de carrocerias para ônibus?
Rodrigo Pikussa – Também fizemos um roadshow com esses produtos pelo Brasil e trabalhamos em um programa de veículos para
pronta entrega, principalmente no fretamento,
que é um segmento que segue muito forte. Trabalhamos também bastante na questão financeira. Fomos buscar soluções que permitissem
aos clientes, mesmo em momentos de maior
dificuldade, pudessem encontrar soluções financeiras na Marcopolo. Através Banco Moneo, que
pertence ao grupo, conseguimos a postergação dos pagamentos. Logo em seguida começamos a apresentar algumas linhas de crédito,
com carências mais longas, de até 1 ano para
pagamento. Buscamos flexibilizar a concessão
de crédito para esses clientes que estavam no
meio de operações financeiras e de repente teve
uma redução de receita.

sas. Nosso setor é um setor bastante conservador e que está tendo a oportunidade de exercitar
esse lado da eficiência, da quebra de paradigmas.
É vital a questão da biossegurança. Teremos um
mercado muito mais competitivo. Vamos ter passageiros migrando para o ônibus que vai ser mais
demandante em termos de qualidade, segurança
e outros aspectos.

FROTA&CIA – Ao seu ver, que eventual legado
a pandemia do coronavírus deve deixar para os
fabricantes de ônibus?
Rodrigo Pikussa -Eu vou um pouco além do
fabricante. Eu acho que isso envolve todos nós.
A pandemia ensinou a todos nós: executivos e
empresários a tomar decisões rápidas. Tomar
decisões que talvez nós não tomaríamos numa
situação diferente. Acho que isso é um legado importante. Com foco na eficiência, na redução de
custos, na competitividade, na velocidade de resposta, na inovação. Esses aspectos eu acho que
vieram para ficar. Eu não estou falando apenas da
Marcopolo; eu falo em relação a todas as empre-

FROTA&CIA – O que explica essa migração?
Rodrigo Pikussa - Existe uma mudança
de paradigma bastante grande com relação ao
turismo. O turismo internacional deve demorar ainda alguns anos para a retomada. E nós
temos uma oportunidade de uma vez por todas para desenvolver o turismo brasileiro. Por
isso, devemos lançar em breve uma iniciativa
em conjunto com outras empresas, em parceria com Ministério do Turismo e com o SEBRAE
para apoiar a retomada do turismo brasileiro.
Como empresa responsável, empresa atuante
no setor e pela importância que temos queremos ser protagonistas nisso.

FROTA&CIA – Como você projeta o mercado
de carrocerias para ônibus esse e os próximos
anos no Brasil, em seus vários segmentos?
Rodrigo Pikussa – Em termos desse
ano eu acho que já está muito claro que teremos uma queda bastante acentuada. Os
primeiros números, ainda não consolidados,
nos apontam para o mercado parecido com
o que nós tivermos em 2017, quando nós
estávamos no auge da outra crise. Mas
como eu falei antes, a gente acredita que
2021 possa trazer uma retomada mais rápida, talvez não em todos os setores de
forma homogênea, mas entendemos que vamos ter uma retomada importante a partir
do segundo semestre do ano que vem. O
próximo primeiro semestre será um pouco
difícil, porque as empresas ainda estarão
arrumando a casa. Talvez alguns setores já
comecem antes, dependendo da evolução
nos próximos meses aqui no Brasil. Essa é
a nossa aposta. Nossa crença. Para isso
que estamos trabalhando.
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Estratégia resgatada
Volkswagen retoma a máxima “Menos você não quer, mais você não precisa” e lança
três novos modelos de caminhões extrapesados para ocupar nichos de mercado

D
VW Meteor
28.460 6x2
e VW Meteor
29520 6x4:
prontos para
ocupar espaço
nos pesados

isposta a avançar no segmento de mercado que mais cresce no Brasil em tempos
de pandemia – o de caminhões pesados - a
Volkswagen decidiu resgatar a velha máxima
“Menos você não quer, mais você não precisa” criada pela própria empresa em 2002 no lançamento
do Titan Tractor. A montadora repetiu a estratégia
do passado, na forma da nova família de caminhões
pesados da marca, que chega agora ao mercado ostentando características bem distintas dos demais
concorrentes e com grandes chances de sucesso.
Ao invés de investir em novos aperfeiçoamentos na sua linha premium – os MAN TGX - para
competir em igualdade de condições com os modelos topo de linha do mercado, a empresa optou por
agregar melhorias na linha Constellation, de concepção mais simples e portanto de preço mais acessível. “Os novos extrapesados Volkswagen chegam
com a missão de ocupar um novo nicho de mercado,

existente entre os veículos de entrada no segmento
e os modelos premium”, observa Ricardo Alouche,
vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas
da Volkswagen Caminhões e Ônibus.
A nova família é composta de três modelos,
batizados de Meteor 29.520 6x4, Meteor 28.460
6x2 e Constellation 33.460 6x4. Equipados com um
novo motor MAN D26 de 13 litros, desenvolvido e
produzido no Brasil e com 460cv e 520cv de potência, eles chegam com a disposição de oferecer uma
melhor relação custo-benefício nas operações rodoviárias e fora-de-estrada, em relação aos modelos
de potência similar.
Todos trazem a nova transmissão automatizada
Traxon, disponível das versões de 12 e 16 velocidades. Além de eixos trativos de alta eficiência, com
uma ampla gama de relações de transmissão, para
operar nos mais diversos terrenos. O conjunto trator conta ainda com sistema inteligente que pos-

sibilita o gerenciamento das condições do motor e
transmissão, incluindo o aproveitamento da inércia
do veículo de acordo com a topografia e a carga.
Essa combinação de fatores resultou em ganhos
no consumo de combustível, estimado em 10% pelo
fabricante. Outra novidade incorporada à família é a
oferta de uma ampla gama de recursos de conectivividade, desenvolvidos pela plataforma RIO, braço
digital da Volkswagen Caminhões e Ônibus.
NOVO VISUAL
Os novos modelos VW Meteor ganharam uma
nova roupagem, com uma frente inteiramente redesenhada que reproduz as linhas do novo Delivery.
Segundo o fabricante, o interior ganhou uma nova
cobertura de material composto, no lugar das partes metálicas e uma nova combinação de materiais
de acabamento. O volante é multifuncional, com
ajustes de altura e profundidade. O painel de instrumentos, por sua vez, é de fácil acesso e concebido
no conceito modular, que possibilita provisionar até
50 chaves de acordo com a configuração do modelo,
além de organizar dispositivos como rádio, multimídia, tacógrafo e outros equipamentos. A área de
descanso possui uma cama grande e compartimento multifuncional, além de um refrigerador opcional.
O ar condicionado é acionado por controle remoto e
toda iluminação é de LED.
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Até chegar ao resultado final, os caminhões VW
Meteor foram submetidas a uma bateria exaustiva
de testes de campo, em parcerias com clientes na
rota da soja, na região central do Brasil, além de
incontáveis horas e quilômetros na pista de provas
da montadora, em Resende (RJ).
Diante desse cenário de pandemia, o presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus,
Roberto Cortes, preferiu não fazer qualquer projeção sobre a expectativa de vendas para os novos modelos. Mas, aposta em uma tendência de
recuperação do mercado brasileiro de caminhões
para o semestre em curso.

VW Constellation
33.4606x4:
melhor custobenefício da
categoria

Pré-venda especial
Para estimular as vendas do novos VW Meteor, a montadora oferece condições especiais na pré-venda do lançamento,
na forma de uma garantia de dois anos sem limite de quilometragem, além de mão-de-obra gratuita nas duas primeiras revisões. As primeiras 300 unidades serão contempladas com um
plano de manutenção grátis por três anos. O preço sugerido
é de R$ 540 mil para o modelo VW Constellation 33.460 6x4;
R$ 550 mil para o VW Meteor 28.460 6x2 e R$ 590 mil para
o VW Meteor 29.520 6x4.
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CAMINHÕES III

Pronta entrega

Conjunto reforçado

A JAC Motors inicia a comercialização do primeiro caminhão 100% elétrico produzido em série
e importado da China, para uso de empresas comprometidas com o meio ambiente

Scania lança novo modelo G 540 10x4/6 Heavy Tipper para reforçar o portfólio da
marca nos segmentos de mineração e construção pesada

O

em corrente contínua ou alternada no intervalo de 2
presidente do Grupo SHC e da JAC Motors
horas e 13 horas, pela ordem.
Brasil, o empresário Sérgio Habib, decidiu
Pedro Mendes, diretor de Operações da JAC
sair na frente das grandes montadoras de
Motors garante que o preço inicial muito mais eleveículos comerciais, ao anunciar o lançamenvado que um caminhão similar a diesel
to no mercado brasileiro do primeiro
caminhão totalmente elétrinão será empecilho para a comerciaco produzido em série. O
lização do produto. “Com 150
veículo importado da China
mil Km o veículo já se paga,
abre caminho para a adoo que equivale a cerca
ção de uma nova matriz
de 3 anos em operações
energética – a eletrificação
urbanas”, garante o exe– nas operações de transcutivo. “Além do mais, as
portes, notadamente para
baterias foram concebidas
aplicações urbanas. Além do
para durar 850 mil Km,
caminhão, a JAC Motors apresem contar os ganhos com
o uso da energia limpa para
sentou também a primeira e única
picape 100% elétrica produzida no
o meio ambiente e para a imaJAC iEV1200T: 4 t de carga
mundo – a JAC iEV 330P -, capaz
gem das empresas que adotaútil
e autonomia de 200 km, ao
rem essa tecnologia”, completa.
de transportar até 800 Kg de
custo
de
R$
349
mil.
carga útil e com uma autonomia
ENTREGA EM QUATRO MESES
de 320 km, segundo o fabricante.
Em complemento, o diretor explica que mais
O caminhão, batizado de JAC iEV 1200T, tem 7,5t
de 100 unidades já foram vendidas, para serem
de PBT e capacidade de carga de 4.000 Kg, com preço
entregues nos próximos meses. Os clientes são
de lançamento fixado em R$ 349.900,00. Seu motor
grandes corporações que tem compromisso com a
elétrico desenvolve 67,2 kwh de energia e as duas basustentabilidade socioambiental e precisam presterias de fosfato de ferro-litio possuem uma autonotar contas de suas ações. O comprador paga 50%
mia estimada de 200 Km. Elas podem ser carregadas
do valor do veículo no ato do pedido e o restante
quando for entregue, cerca de quatro meses depois, quando chega da China.
O executivo lembra que a JAC Motors é uma
das montadoras precursoras, em nível mundial, no
De acordo com Sergio Habib, a eletrificação não pode ficar circunsdesenvolvimento de veículos 100% elétricos. Secrita a uma iniciativa de Marketing, objetivando aprimorar a imagem da
gundo ele, a empresa iniciou os estudos em 2008
marca ao torná-la amiga do meio ambiente. “Resolvemos assumir a voe hoje seus “iEV´s” (Intelligent Electric Vehicle) já se
cação de buscar um mundo melhor e investimos seriamente numa sigencontram na sétima geração. “Não sem motivo, a
nificativa evolução do nosso modelo de negócio. Nossa família de veículos
JAC Motors é o quinto maior fabricante mundial de
elétricos assume o protagonismo na marca. A ideia é chacoalhar o merBEV (Battery Electric Vehicle) e responsável por 5%
cado e instantaneamente dar várias opções de compras em segmentos
das vendas de modelos 100% elétricos comercialidiversificados”, explica o empresário.
zados na China”, completa.

Protagonismo da marca
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A

Scania decidiu agregar mais um produto ao seu
portfólio de veículos vocacionais, para atender
aos mercados de mineração e construção pesada. A novidade atende pelo nome de Scania
G 540 10x4/6 Heavy Tipper e pode carregar até 55
toneladas de carga líquida, ou 11 toneladas a mais que
a versão 8x4 da mesma marca. O PBT do modelo, por
sua vez, alcança 69t, a maior do mercado segundo Fabricio Vieira, gerente de soluções off-road da Scania no
Brasil. “Além de oferecer uma maior capacidade de carga o novo Scania 10x4 possibilita até 15% de redução
no custo por quilômetro”, ressalta.
Mais que atender a um nicho de mercado, a empresa quer aproveitar o bom momento o mercado de mineração, em função da retomada gradativa das obras,
tanto pela iniciativa privada como pública, mesmo em tempos de pandemia. “Agosto foi o melhor mês de vendas de
produtos off-road dos últimos 30 meses, com mais de 350
unidades comercializadas; o que atesta o potencial desse
mercado para os próximos anos”, explica Silvio Munhoz, diretor de vendas de soluções da marca.

rior. A caixa de câmbio é a Scania GRS09354R, automatizada e com 14 velocidades, equipada com alavanca do
modo off-road que gera rotações mais amplas, junto com
o lay shaft brake, freio do eixo secundário que garante
trocas mais rápidas e suaves. O retarder, de outro lado,
vem com potência de 4.100Nm.
Para aguentar o batente, o caminhão conta ainda com bogie traseiro de 36t de capacidade nominal e eixos direcionais
TREM DE FORÇA
de 11 t cada um. O eixo cardan suporta torques mais elevados
Desenvolvido especialmente para o trabalho pesado da
para partida em rampa e o redutor de cubo vem com relação
mineração e grandes canteiros de obras, o novo Scania G
final 7.63, que eleva a capacidade máxima de tração (CMT) até
540 10x4/6 Heavy Tipper vem equipado com um motor que
210 toneladas. Outra novidade é o quinto eixo que conta com
oferece 540 cavalos de potência e 2.700 Nm de torque.
novo mecanismo de acionamento e, agora, está posicionado na
O engenho incorpora a nova tecnologia XPI de injeção de
frente do bogie traseiro. O conjunto de suspensão também foi
combustível, que possibilita ganhos de no mínimo 8% de
alterado para suportar a maior demanda de carga. Opcionalconsumo de combustível, em comparação à versão antemente, o veículo pode agregar outras tecnologias de
segurança, como o controle de tração hill-hold, que
impede o recuo do veículo em aclives; air bags no volante e lateral e bafômetro, que impede a partida se o
condutor apresentar sinais de alcoolismo.
No esforço de garantir a máxima disponibilidade do produto, o novo
O Scania G 540 10x4/6 Heavy Tipper já está
caminhão 10x4 da marca vem com um amplo pacote de serviços, como
disponível para compra nas revendas da marcompleto pacote Desempenho oferecido de forma gratuita por um ano.
ca, com previsão de entrega a partir de abril de
Acrescente-se a isso, a oferta da plataforma Site Optimisation, que iden2020. O preço de lançamento é de R$ 950 mil,
tifica aspectos de ineficiência na operação do veículo e oferece soluções.
informa Silvio Munhoz.

Pacote de serviços
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PANORAMA

VAI E VEM

COMPRA A GRANEL
A RodoJunior Logística adquiriu 150
caminhões Volvo FH, nas versões
540 6x4 e 460 6x2, para operarem
no transporte de grãos em rodotrens
graneleiros e rodocaçambas, além
do transporte de bebidas. As
entregas estão previstas para abril a
dezembro de 2021

FILIAL BAURU
A Jamef inaugurou uma nova
unidade na cidade de Bauru,
interior de São Paulo. A nova
estrutura está localizada no
Distrito Industrial III, à beira
da Rodovia Marechal Rondon,
em área de 1.500 m², com
capacidade para carregar até 20
veículos ao mesmo tempo.

RENOVAÇÃO DE FROTA

NOVO CD DA PACCER

A Braspress deu início ao processo
de renovação da frota de veículos da
filial Rio de Janeiro (RJ). São 30 novos
caminhões Mercedes-Benz, todos
equipados com baús 100% isotérmicos,
com regulagem de temperatura.

A Pacer Logística inaugurou um novo
Centro de Distribuição na cidade de
Extrema (MG). “Nos últimos anos,
Extrema vem se tornando um polo
estratégico para operações logísticas,
por oferecer condições diferenciadas de
impostos e estar situada a apenas duas
da capital paulista”, explica Alexandre
Caldas, CEO da empresa.

VENDA RECORDE
A Paletrans concretizou um de seus
maiores negócios em 2020, com a
venda de 1.000 empilhadeiras manuais
modelo LM para a Aldo Solar, empresa de
componentes eletrônicos com sede no
Paraná e distribuidores em todo o Brasil.
JULHO DE 2020
DE 2020
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• O TruckPad anunciou
a contratação de
Gabriela Bedrossian
como sua Head de
Novos Negócios. A
executiva acumula 13
anos de experiência na
área de transportes, em empresas de
comunicação. E chega com o objetivo de
acelerar o processo de conexão digital
entre as marcas tradicionais com seus
consumidores nas estradas brasileiras.
• A Confiancelog,
operador logístico
especializado na cadeia do
frio, acaba de contratar
Horácio Cajano para
ocupar o cargo de
diretor de Operações.
O executivo reúne mais de 20 anos de
experiência na área de logística de varejo,
com passagens pela Embraer, Grupo ID
Logistics, Danone, Grupo Pão de Açúcar,
Droga Raia e Vilah Gestão Empresarial.
• Silvia Gerber é a
nova vice-presidente de
finanças e controladoria
da Volvo na América
Latina, onde será
responsável pela
gestão financeira dos
negócios do Grupo no continente. Na
Volvo há 12 anos, já ocupou cadeiras
estratégicas como a de Chief Financial
Officer (CFO) da Volvo Buses Latin
America e depois da Volvo México.
• A Continental informa
que Rodrigo Bonilha é o
novo vice-presidente de
vendas e marketing da
fabricante de pneus. Na
empresa desde 2014,
Rodrigo liderava mais
recentemente a unidade de negócios
de pneus de carga.

