


O setor foi surpreendido recentemente pela notícia de que a Ford en-
cerraria a operação de caminhões na América do Sul, desativando, 
até o final do ano, a fábrica de São Bernardo do Campo/SP. Com a 
notícia, vieram muitas indagações: muitos acharam um desrespeito 
para com o País e para com milhares de funcionários; outros suge-
riram que a empresa estava realmente mal das pernas globalmente 
e outros acreditavam que a decisão foi motivada pela fase difícil da 
economia brasileira.

Na verdade, o fato não é bom para o setor, que perde um importante 
player. Mas é preciso entender alguns aspectos, antes de se levantar 
hipóteses. Primeiro, há de se considerar que, nos últimos anos, o foco 
da companhia tem sido na produção de picapes (Serie F e Ranger). 
Outro aspecto é que, em um mundo sem fronteiras, as grandes mon-
tadoras estão trabalhando com produtos globais – e a operação de ca-
minhões no Brasil atendia o mercado da região e a Turquia somente, o 
que acabava não sendo vantajoso.

Para se ter ideia, informações que circulam no mercado apontam que 
a operação na América do Sul gerou prejuízos para a companhia de 
U$$ 678 milhões em 2018. No acumulado, de 2013 a 2018, os prejuí-
zos chegaram a US$ 5,694 bilhões. 

A fabricante também está visando o segmento de elétricos e autôno-
mos. Portanto, numa análise simples, a montadora abandonou uma 
operação que trazia prejuízos para adotar estratégias globais alinha-
das às tendências que ela entende que serão o futuro do transporte 
no mundo.

Obviamente, a decisão não desmerece o Brasil tampouco diminui o 
potencial de uso dos caminhões. Para analisar o acontecido, a Editora 
na Boléia entrevistou o professor de Economia da Universidade Pres-
biteriana Mackenzie/SP, Agostinho Pascalicchio, que avaliou alguns 
aspectos da decisão.

Por ouro lado, as empresas que permanecem no País continuam in-
vestindo por aqui. Numa entrevista exclusiva, Ricardo Alouche, Vice
-Presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da Volkswagen Ca-
minhões e Ônibus, apresenta os resultados da companhia no primeiro 
trimestre, que tem crescido em todos os rankings de vendas.

A Scania é outra montadora que prevê crescimento para este ano, ali-
cerçado, principalmente, na nova geração de caminhões, lançada em 
2018, que tem alcançado grande receptividade junto aos clientes.

A Mercedes-Benz também apresentou sua nova e moderna fábrica de 
cabinas, totalmente desenhada dentro do conceito da Indústria 4.0, que 
conta com inovações que estão revolucionando o mundo automotivo.

Tudo isso e muito mais, o leitor confere nas próximas páginas, numa 
edição feita para quem quer ficar por dentro de todos os acontecimen-
tos desse setor apaixonante.

Boa leitura!

Uma nova dinâmica no mercado
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ra para apresentar mais novidades aos 
clientes em 2019.

Após o bem-sucedido lançamento da Fa-
mília Delivery, a fabricante aumentou a 
participação em alguns segmentos, como 
o de comerciais leves – com capacidade 
de carga entre 3 e 3,5 toneladas de peso 
bruto total, cujo destaque da empresa é o 
Delivery Express. A VWCO detém a lide-
rança (dados Anfavea) nesta categoria, 
com cerca de 30% de participação.

Nesta entrevista à Editora Na Boléia, 
Ricardo Alouche, Vice-Presidente de 
Vendas, Marketing e Pós-Vendas da 
Volkswagen Caminhões e Ônibus, anali-
sa o desempenho da empresa em 2019 e 

a nova dinâmica do mercado, com a saí- 
da de concorrentes e a chegada de ou-
tros grupos, assim como revela os próxi-
mos passos da companhia, que espera 
crescimento de 15% nas vendas de pe-
sados neste ano. 

Editora Na Boléia – O ano de 2019 
começou com mais otimismo e com 
sinais consistentes de recuperação 
econômica. Como foram os primeiros 
meses para a Volkswagen Caminhões 
e Ônibus? 

Ricardo Alouche – Começamos o ano 
de forma acelerada e nos destacando 
nos rankings de vendas. Quatro dos cin-
co segmentos analisados pela Associa-

ENTREVISTA 

“Quem ama a rosa suporta os espinhos.”07

O ano de 2019 promete ser um pe-
ríodo de crescimento para o mer-
cado de caminhões no Brasil. Nos 

primeiros meses, as projeções se confir-
maram: impulsionado pelo setor de agro-
negócio, as vendas de veículos pesados 
e extrapesados tiveram alta, garantindo 
um bom desempenho para o segmento 
no primeiro trimestre.

A expectativa é de que esse cenário favo-
rável continue consistente nos próximos 
meses, com reflexos positivos em todos 
os nichos de mercado. Confiante na re-
cuperação da economia, a Volkswagen 
Caminhões e Ônibus, que passou a inte-
grar o Grupo TRATON, tem mantido seu 
ciclo de investimento no País e se prepa-

RICARDO ALOUCHE, 
DA VWCO

“Não paramos 
de olhar para o 
mercado para 
desenvolver o 
caminhão ideal 
para cada cliente”

A Volkswagen Caminhões e Ônibus começou 2019 de forma acelerada, destacando-se 
em vários rankings de vendas. Após o bem-sucedido lançamento da Família Delivery, 
a fabricante aumentou a participação em alguns segmentos, como o de comerciais 
leves – cujo destaque da empresa é o Delivery Express –, no qual a VWCO detém a 
liderança, com cerca de 30% de market share



ção Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea) foram liderados 
por caminhões da VWCO em fevereiro.
Temos também três dos cinco caminhões 
mais vendidos no ano. A liderança dos 
caminhões Volkswagen em tantos seg-
mentos mostra que temos uma gama de 
produtos campeã para todos os tipos de 
negócio. Seja qual for a necessidade do 
nosso cliente, temos a melhor solução.
 
Desde a lançamento da família Deli-
very, há dois anos, a VWCO  tornou-
se um fornecedor full liner no Brasil, 
ingressando, inclusive, em segmentos 
em que ainda não atuava, como o de 
3,5 toneladas. Como está o desempe-
nho da família Delivery, especialmente 
neste segmento?

A família Delivery já é um sucesso. Isso 
se percebe nos rankings de vendas, com 
caminhões Delivery liderando nos seg-
mentos de semileves, leves e médios. 
Entre os comerciais leves – com capa-
cidade de carga entre 3 e 3,5 toneladas 
de peso bruto total –, destaque para o 
Delivery Express. O veículo lidera o seg-
mento com cerca de 30% de participação 
de mercado. Todos esses resultados re-
fletem o fato de o caminhão ter sido de-
senvolvido sobre a balança para garantir 
o melhor resultado operacional do cliente. 
 
Quais as novidades nesta linha para 
2019?

Na Volkswagen Caminhões e Ônibus, a 
inovação é contínua e não paramos nun-
ca de olhar para o mercado e identificar 
oportunidades de atender nosso cliente 
sob medida. Para este ano, o mercado 
pode aguardar mais novidades.
 
Mais uma vez, os segmentos de pe-
sados e extrapesados foram respon-
sáveis pela melhora no mercado de 
caminhões nos primeiros meses do 
ano. Qual a percepção da VWCO em 
relação a 2019 para a economia de um 
modo geral e para o setor de cami-
nhões particularmente?

Os indicadores apontam uma retomada da 
economia e o setor de caminhões já acom-
panha esse movimento. A gradual recupe-
ração das vendas nos deixa confiantes. 

“Direito tem quem direito anda.” 05
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Muitas empresas estão projetando 
crescimento em torno de 20% para 
este ano. A companhia trabalha tam-
bém com essa perspectiva de cresci-
mento?

Nossa perspectiva de crescimento acom-
panha as projeções da Anfavea, que esti-
ma em 15% a alta nas vendas de veículos 
pesados.
 
Quais, na sua visão, são os fatores que 
poderão impulsionar o crescimento do 
setor em 2019?

O agronegócio em alta, a retomada das 
vendas e a expectativa de melhora nos 
índices de confiança e no ambiente de 
negócios são fatores que impactam dire-
tamente nas vendas do setor. 
 
Como a VWCO vê a saída da Ford Ca-
minhões do mercado brasileiro e como 
prevê que ocorrerá a absorção dessa 
demanda pelo mercado?

O que posso dizer é que nós, da Volkswa-
gen Caminhões e Ônibus, seguimos 
investindo no Brasil e estamos prontos 
para atender eventuais demandas, cria-
das pela recente saída de concorrentes 
em mercados sul-americanos.

 
O que a criação do Grupo Traton mu-
dou nas operações da empresa no 
Brasil? Na ocasião do anúncio do novo 
Grupo, falou-se que a integração das 
marcas sob uma mesma chancela tra-
ria redução de custos às operações. 
Esse ganho foi obtido?

O Grupo TRATON nasceu como um dos 
maiores players do setor e com a grande 
missão de transformar a indústria mun-
dial de transporte. É um grande orgulho 
para a Volkswagen Caminhões e Ônibus 
fazer parte dessa organização. E o que 
posso dizer é que estamos avançando 
significativamente em toda oportunidade 
de sinergia e integração com as outras 
marcas do grupo.
 

“Nós, da Volkswagen 
Caminhões e Ônibus, 
seguimos investindo no 
Brasil e estamos prontos 
para atender eventuais 
demandas, criadas 
pela recente saída de 
concorrentes em mercados 
sul-americanos.”
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“Não sou detetive, mas só ando na pista.”06

A VWCO tem investido no desenvol-
vimento de caminhões elétricos, por 
exemplo. Como será o posicionamen-
to da empresa em relação a veículos 
elétricos, autônomos e a produção de 
combustíveis alternativos em 2019? 

Como vocês sabem, a inovação faz parte 
de nossa operação. Temos nosso centro 
mundial de desenvolvimento dos cami-
nhões e ônibus aqui no Brasil e estamos 
em constante processo de evolução para 
não só acompanhar, como também criar, 
as tendências do mercado. Seguimos 
forte com os testes de nossos veículos 
elétricos e os clientes podem aguardar 
sempre por novidades nossas.
 
Com a desaceleração da economia, 
muitas concessionárias fecharam. Co- 
mo a VWCO está trabalhando do ponto 
de vista de marketing para manter es-
ses canais abertos e quais os últimos 
investimentos na rede?

Temos uma rede muito forte e uma par-
ceria ampla com nossas concessionárias. 
Oferecemos uma série de ferramentas 
para reforçar o atendimento e as condi-
ções comerciais em nossas mais de 140 
lojas espalhadas por todo o País. Dois 
exemplos recentes da robustez de nossa 
rede vêm do Norte e do Sul do Brasil. A 
casa da RF, em Tijucas/SC, estreou es-
trutura completa, que contou com inves-
timento de R$ 3 milhões. Já incluindo a 
construção de prédio, pátio, showroom e 
contratação de colaboradores. A Trans-
rio, em Araguaína/TO, também recebeu 

investimento de R$ 250 mil para a mu-
dança de endereço.
 
E na parte de serviços, como a compa-
nhia tem avançado? Quais as novida-
des que a empresa está trazendo para 
os clientes?
 
Nossa área de serviços está sempre com 
novidades. Temos um portfólio completo 
de soluções, que passam desde contra-
tos de manutenção sob medida à oferta 
completa na linha de peças, com com-
ponentes econômicos, remanufaturados,  
entre outros. Uma das mais recentes é a 
possibilidade de financiamento de peças 
pelo Banco VW. Também estamos cons-
tantemente com descontos. O cliente 
sempre encontra em nossa rede um ser-
viço diferenciado e com qualidade.
 
Estamos em ano de Fenatran. O que 
a VWCO está reservando para a feira? 
Estão previstos novos lançamentos 
neste ano ou nos próximos anos?

Na última Fenatran, não só tínhamos o 
maior lançamento da feira, como também 
um número recorde de novidades. Não 
posso antecipar o que vem por aí, mas 
garanto que traremos surpresas para o 
mercado.

Nós, da Volkswagen Caminhões e Ôni-
bus, nascemos em 1981 como uma em-
presa brasileira especialista em atender 
sob medida à necessidade dos clientes 
com veículos concebidos para rodar no 
País. E é isso que fazemos até hoje: nos 
desdobramos para desenvolver o ca-
minhão ideal para cada cliente, porque 
‘menos você não quer, mais você não 
precisa’.
 
O que é necessário para que o merca-
do de veículos comerciais volte a cres-
cer e a prosperar no País? Qual a visão 
de futuro da VWCO para o Brasil?

O segmento rodoviário é vital para o 
Brasil; é o que move o País e garante 
o fluxo da economia. E como um setor 
tão importante, requer investimento em 
infraestrutura e também na renovação 
de sua frota para garantir a produtivida-
de que a nação precisa.

O segmento rodoviário é vital 
para o Brasil. E como um 
setor tão importante, requer 
investimento em infraestrutura 
e também na renovação de 
sua frota para garantir a 
produtividade que a 
nação precisa

ENTREVISTA 

Fábrica de Resende



inovação

“Casei-me com Maria, mas viajo com Mercedes.” 07

MERCEDES-BENZ INAUGURA FÁBRICA DE 
CABINAS DESENHADA NA INDÚSTRIA 4.0

A nova fábrica segue 
os pilares da Indústria 

4.0 e tem sua operação 
sustentada por conceitos 
que estão revolucionando 

o mundo: inteligência 
artificial, conectividade, 

dados na nuvem, Big Data e 
Internet das Coisas

Dando continuidade ao seu plano de 
investimentos para o Brasil, que 
envolve aporte de R$ 2,4 bilhões 

até 2022, a Mercedes-Benz apresentou 
sua nova fábrica de cabinas, na unidade 
de São Bernardo do Campo/SP. Alinhada 
ao que existe de mais moderno em tec-
nologia automotiva, a nova fábrica segue 
os pilares da Indústria 4.0 e tem sua ope-
ração sustentada por conceitos que estão 
revolucionando o mundo: inteligência arti-
ficial, conectividade, dados na nuvem, Big 
Data e Internet das Coisas.

A inauguração da nova fábrica de cabinas 
faz parte do processo de modernização 
da empresa no Brasil, que começou no 
ano passado, com a estruturação da nova 
linha de montagem de caminhões, tam-
bém totalmente desenhada dentro dos 
pilares da Indústria 4.0.

Segundo Philipp Schiemer, presidente da 
Mercedes-Benz do Brasil e CEO América 
Latina, foram investidos R$ 100 milhões 
na nova fábrica de cabinas. “Estamos 
revolucionando nossa operação em 
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inovação

“Rico tem veia poética; pobre tem varizes.”08

SBC e não poderia ser diferente com a 
fabricação das cabines, que são itens 
fundamentais em um veículo comer-
cial, tornando-se o local onde os mo-
toristas passam a maior parte das ho-
ras. Na verdade, é a segunda casa do 
motorista. Por isso, temos o compro-
misso de inovar na produção dessas 
peças, cuidando de todos os detalhes 
para oferecer mais conforto, seguran-
ça e ergonomia aos condutores”, res-
salta Schiemer.

Segundo ele, a próxima etapa nesse pro-
cesso de modernização é estender os 
conceitos de inteligência artificial e indús-
tria 4.0 para a produção de agregados, 
como motores, câmbios e eixos, e tam-
bém de chassis de ônibus.

Assim como na linha de montagem, inau-
gurada no ano passado, com a adoção 

de tecnologias inovadoras na produção 
de cabines, a Mercedes-Benz projeta ga-
nhos significativos: 15% em eficiência e 
20% em logística em relação a processos 
anteriores. 

PESSOAS NO COMANDO

Embora a tecnologia seja uma grande 
aliada na busca por melhores índices de 
produtividade e desempenho, o funcio-
nário continua sendo uma peça-chave 
nesse processo. A nova linha de cabinas 
conta com soluções inéditas no setor no 
País, que garantem as condições para 
criação de uma nova realidade nas linhas 
de produção.

Além de gerar maior eficiência para 
atendimento aos clientes, tais inovações 
proporcionam um ambiente de trabalho 
totalmente aprimorado, com ganhos im-

portantes de ergonomia, qualidade de 
vida e segurança para os colaboradores.

Na verdade, nessa nova era da empresa, 
o colaborador continua no centro de tudo, 
conforme assegurou o presidente. “Sem o 
engajamento das pessoas, não conse-
guiríamos chegar até aqui. A Mercedes
-Benz começa 2019 de cara nova, ele-
vando essa fábrica em um novo patamar 
de produção de cabines”, comenta.

A unidade será responsável pela monta-
gem final das cabines, que passam pelas 
etapas de soldagem e pintura na unidade 
de Juiz de Fora (MG). As fábricas operam 
totalmente integradas, com interface en-
tre as várias áreas da empresa.

Entre as tecnologias que estão em evi-
dência na nova fábrica, destaque para 
o recurso usado na disponibilização dos 

Embora a tecnologia seja uma grande aliada na busca por melhores 
índices de produtividade e desempenho, o funcionário continua sendo 

uma peça-chave nesse processo



do a segurança dos colaboradores e das 
pessoas à sua volta.

Outra novidade fica por conta do exoes-
queleto, que é uma das grandes evolu-
ções do posto de trabalho. Com o objetivo 
de garantir mais ergonomia, saúde ocu-
pacional e segurança para os colabora-
dores, o equipamento tem sido testado há 
mais de três meses, numa parceria com 
a Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo – Poli-USP em um laboratório 
montado dentro da própria montadora. 

Como explicou Carlos Santiago, vice-pre-
sidente de Operações da Mercedes-Benz 
do Brasil, o exoesqueleto é uma estrutura 
de suporte ao colaborador, projetada er-
gonomicamente para ajudar nas realiza-
ções de movimentos repetitivos. Dessa 
forma, consegue diminuir esforços nos 
ombros, coluna, quadril e pernas. “O dis-
positivo não aumenta a força do cola-
borador, mas reduz a fadiga muscular 
e o risco de lesões. Essas e outras tec-
nologias que adotamos comprovam 
nossa preocupação com a evolução 
do ambiente de trabalho, contribuindo 
para o desenvolvimento e bem-estar 
das pessoas”, comenta.

APOSTANDO NO PAÍS

Conforme revelou Schiemer, a Merce-
des-Benz está pronta para acompanhar a 
retomada do mercado de caminhões no 
Brasil. Segundo ele, o Brasil sempre foi 
um mercado atrativo, mas precisa avan-
çar para continuar sendo interessante 
para investidores. “O Governo precisa 
fazer a sua parte e promover as re-
formas e medidas necessárias para 
atrair novos investidores e para que as 
empresas que aqui estão continuem 
apostando no Brasil. A nação não 
aguenta mais postergações. É preciso 
mudar agora ou não conseguiremos 
ultrapassar os desafios. A Mercedes
-Benz acredita no potencial do mer-
cado brasileiro. Nosso compromisso 
sempre foi desenvolver produtos mo-
dernos, e prosseguiremos fazendo a 
nossa parte”, enfatiza.

Assim como todo o setor, a Mercedes
-Benz também teve de se adaptar à tur-
bulência da crise econômica. Mas se-

inovação

“Deus cura, o médico manda a conta.” 09

“Estamos empenhados em 
adotar tecnologia de última 
geração, mas também es-
tamos focados em oferecer 
o melhor ambiente de tra-
balho para nossas equipes. 
A tecnologia só é agrega-
da à produção se também 
trouxer ganhos para nossos 
funcionários.”

dados em tempo real. Por meio de um 
aplicativo é possível acompanhar 100% 
da produção pelo celular e de qualquer 
lugar, inclusive de Juiz de Fora.

Além disso, os dados gerados por equi-
pamentos como as apertadeiras eletrô-
nicas, robôs e AGVs (Veículo Guiado 
Automaticamente) são armazenados em 
um Data Lake e alimentam sistemas de 
inteligência artificial e Big Data. A tecnolo-
gia também permite, utilizando-se recur-
sos de Analytics, monitorar a qualidade 
de todos os produtos, detectar falhas e 
garantir interface com as informações de 
vendas, flexibilizando o mix de produção.

O uso da realidade aumentada também 
se faz presente da nova linha. Em uma 
iniciativa pioneira na Mercedes-Benz do 
Brasil e na Daimler Trucks, a empresa 
adotou os óculos de Realidade Aumenta-
da, uma tecnologia que possibilita visua-
lizar imagens com parâmetros e informa-
ções dos sensores de um determinado 
equipamento ou do processo produtivo. 

Dessa forma, o operador ou inspetor con-
segue agir rapidamente e com as mãos 
livres, a partir de informações que recebe 
via áudio, vídeo e por outros documentos 
que auxiliam o processo de manutenção. 
O objetivo é reduzir tempo de atendimen-
to e aumentar a qualidade na execução 
da tarefa.

O dispositivo esteve em testes ao longo 
de 2018 e começou a ser utilizado a partir 
deste ano, no início do processo de mon-
tagem inferior da cabina para manuten-
ção preventiva.  

Robôs colaborativos também foram incor-
porados na nova unidade e operam em 
total sintonia com os operadores, visando 
aliviar esforços em atividades repetitivas 
e contribuindo para maior assertividade e 
qualidade. Na Mercedes-Benz do Brasil, 
o primeiro robô colaborativo atua na mon-
tagem da chave geral do caminhão.

De braço duplo e mãos flexíveis, o robô 
colaborativo manuseia qualquer objeto, 
com alto nível de precisão. Com design 
compacto e controle preciso, não exige 
barreiras, gaiolas ou grades para utiliza-
ção, nem zonas restritas de uso, garantin-

gundo Schiemer, desde o ano passado, 
o mercado tem dado sinais de recupe-
ração. Tanto é que no início de 2019, a 
companhia anunciou 400 novas contra-
tações. A fábrica de cabines também já 
opera com segundo turno, enquanto que 
as produções de motores, câmbios e ei-
xos já contam com terceiro turno.

“Estamos empenhados em adotar tec-
nologia de última geração, mas também 
estamos focados em oferecer o melhor 
ambiente de trabalho para nossas equi-
pes. A tecnologia só é agregada à pro-
dução se também trouxer ganhos para 
nossos funcionários. Para que tivésse-
mos a melhor interação entre tecnolo-
gia e seres humanos, investimos forte-
mente em treinamento. Foram mais de 
dez mil horas de treinamento. E o resul-
tado disso é uma fábrica moderna, com 
pessoas que conseguem tirar o máxi-
mo da tecnologia para o melhor aten-
dimento às necessidades dos clientes”, 
enfatiza Carlos Santiago.

Confira as tecnologias avançadas 
presentes na nova Linha de Cabinas 

• AGV (Automatic Guided Vehicle ou Veí-
culo Guiado Automaticamente);
• AIV (Autonomous Intelligent Vehicle ou 
Veículo Autônomo Inteligente);
• Transelevadores;
• EOM (Electrical Overhead Monorail), 
sistema de transporte aéreo;
• Elevadores automáticos;
• Célula robotizada;
• Novas botoeiras; 
• Monitores touch screen de tela ampla.



Mercado

“Dirijo devagar, tenho pressa de chegar.”10

FORD ENCERRA OPERAÇÃO 
DE CAMINHÕES NO PAÍS

No começo deste ano, o mercado foi 
surpreendido com o anúncio da Ford 
Motor Company, que deixou de atuar 

no segmento de caminhões na América 
do Sul, com previsão de encerrar as ope-
rações de manufatura da fábrica de São 
Bernardo do Campo/SP até o fim de 2019.

A decisão, segunda a empresa, faz parte 
de uma reformulação global da compa-
nhia, que busca manter uma lucratividade 
sustentável na região.

O espanto se justifica por se tratar de uma 
companhia que estaria prestes a comple-
tar 100 anos no Brasil e tinha uma ope-
ração consolidada no País, mantendo-se 

No começo deste ano, uma 
notícia agitou o mercado 

de transporte: a Ford 
Motor Company anunciou o 
encerramento da operação 
de caminhões na América 

do Sul. Mas como essa 
decisão afeta o mercado 

brasileiro?

sempre entre as principais fabricantes de 
veículos comerciais.

Com o fechamento da unidade de SBC, 
a fabricante deixará de comercializar as 
linhas Cargo, F-4000, F-350 e Fiesta as-
sim que terminarem os estoques, bem 
como também encerrará a produção do 
Focus na Argentina.

Na verdade, apesar de o mercado brasilei-
ro de caminhões ser extremamente atrati-
vo para os fabricantes mundiais, já havia 
rumores de que a lucratividade da Ford 
na região estava em queda, a ponto de o 
Board analisar o modelo adotado por aqui 
Segundo especialistas, era uma questão 

Quais os reflexos
no mercado 

brasileiro?
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Mercado

“Difícil não é viajar, é viver longe do lar.” 11

de tempo para que a empresa abando-
nasse a operação de caminhões. E não é 
difícil de entender os motivos.

Primeiro, há de se considerar que, nos úl-
timos anos, o foco da companhia tem sido 
a produção de picapes (Serie F e Ranger). 
Outro aspecto é que, em um mundo sem 
fronteiras, as grandes montadoras estão 
trabalhando com produtos globais – e a 
operação de caminhões atendia o merca-
do da região e a Turquia somente, o que 
acabava não sendo vantajoso.

Para se ter ideia, informações que circu-
lam no setor apontam que a operação na 
América do Sul gerou prejuízos para a 
companhia de US$ 678 milhões em 2018. 
No acumulado, de 2013 a 2018, os prejuí- 
zos chegaram a US$ 5,694 bilhões. 

Além disso, para piorar, a região latino
-americana representa somente 6% nas 
vendas totais do grupo, sendo que a di-
visão de caminhões mantida até então 
é responsável – no volume de vendas – 
pela modesta fatia de 0,15%.

Somente esses fatores já justificam a de-
cisão. Mas ainda há outras razões. A Ford 
também está investindo em eletrificação 
e veículos autônomos, além de soluções 
de mobilidade. Portanto, numa análise 
simples, a montadora abandonou uma 
operação que trazia prejuízos para adotar 
estratégias alinhadas às tendências que 
ela entende que serão o futuro do trans-
porte no mundo.

Obviamente, a decisão não desmerece 
o Brasil tampouco diminui o potencial de 
uso dos caminhões, que são o principal 
meio de transporte de cargas, de escoa-
mento da produção agrícola, agroindus-
trial e industrial. Também não é um mer-
cado que apresenta poucas perspectivas 
de crescimento para uma empresa – mui-
to pelo contrário!

No comunicado, a montadora explica que 
a decisão se deu após vários meses de 
busca por alternativas, que incluíram a 
possibilidade de parcerias e até a venda 
da operação. 

Camaçari continua
O fato é que a manutenção do negócio na 
região exige um volume expressivo de in-
vestimentos por parte da companhia para 

atender às necessidades do mercado e os 
crescentes custos com itens regulatórios 
sem, no entanto, apresentar um caminho 
viável para um negócio lucrativo e susten-
tável. Ou seja, a operação não estava se 
sustentando e não conseguiria se manter, 
especialmente, levando em conta que no-
vas legislações, como a entrada Proconve 
8 e suas novas motorizações – prevista 
para 2002/23 –, entre outras, vêm surgin-
do e exigindo investimentos na moderniza-
ção dos veículos e das fábricas.

No anúncio, a Ford reforçou que abando-
na a operação de caminhões, mas con-
tinua no País, dando ênfase em SUVs e 
picapes, cuja preferência tem crescido 
entre os consumidores.

A empresa também garantiu que pre-
tende expandir parcerias globais, como 
a recente aliança com a Volkswagen, 
para desenvolver picapes de médio por-
te. Portanto, por enquanto, a unidade de 
Camaçari, na Bahia, onde são produzidos 
os veículos Ford Ka e Ecosport continuam 
em funcionamento.

Apesar da surpresa que causou ao mer-
cado, a Ford não foi a única que optou por 
abrir mão do País. No passado, já tivemos 
várias companhias que decidiram fincar os 
pés por aqui e depois encerraram as ati-
vidades. A International é uma delas: en-
trou e saiu, e depois retornou novamente. 
Outro exemplo é a chinesa Shacman, que 
veio, mas não ficou. Sem contar a pode-
rosa GM, que atuava no segmento de ca-
minhões até o início dos anos 2000, até 
que a direção achou que não era rentável 
manter a operação e, como a Ford, tam-
bém saiu do mercado brasileiro.

Novos capítulos
Após o anúncio da montadora, uma das 
preocupações tem sido com um impacto 
significativo sobre os funcionários de São 
Bernardo do Campo, já que um volume 
grande de pessoas perderá o empregos. 
A boa notícia é que, depois de algumas 
negociações, o Grupo  CAOA decidiu 
comprar a fábrica da Ford no ABC. Se-
gundo o que foi noticiado até o fechamen-
to desta edição, o Grupo brasileiro se pre-
para para assumir operação da unidade 
no fim deste ano e pretende manter boa 
parte dos 4,5 mil postos de trabalho. Mas, 
para isso, é preciso resolver um novo im-
passe que ameaça travar as negociações.  

Fábrica em SBC

Antiga linha de montagem de caminhoes na 
fábrica da Ford em SBC

Fábrica do Ipiranga 1994



“A calúnia é como carvão: quando não queima, suja.”12

Mercado

Os executivos da CAOA solicitaram ao 
Governo estadual contrapartidas fiscais 
para adquirir a unidade e preservar os 
empregos. O problema é que o programa 
estadual para o setor automotivo (Incen-
tivAuto) contempla apenas novos inves-
timentos, o que significa que, para se 
enquadrar, a CAOA teria de desenvolver 
um plano de aportes para a unidade. Em 
geral, pelo programa, as empresas preci-
sam investir mais de R$ 1 bilhão e criar, 
no mínimo, 400 postos de trabalho.

Embora as tratativas com a Ford conti-
nuassem até o fechamento da edição, a 
CAOA teria informado (conforme foi divul-
gado no Jornal A Folha de S. Paulo) que 
vem tendo dificuldades nas negociações 
com o Governo estadual. 

Os rumores sobre uma possível compra 
da fábrica da Ford pela CAOA, liderada 
pelo empresário Carlos Alberto de Oliveira 
Andrade, já circulavam no mercado desde 
fevereiro. Segundo apurado pelo jornal O 
Estado de S. Paulo, o Grupo deve manter 
ativa apenas a produção de caminhões. 

Ainda não se sabe se os caminhões 
produzidos pela CAOA no ABC paulista 
seriam os mesmos modelos feitos atual- 
mente pela Ford, nem se manteriam o lo-
gotipo da marca americana. 

Para analisar com mais profundidade os 
impactos da saída da montadora do mer-
cado brasileiros de caminhões, a Editora 
Na Boléia procurou o professor de Eco-
nomia da Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie/SP, Agostinho Pascalicchio, que 
avaliou as perdas para o setor e para o 
País, bem como apontou possíveis cená-
rios para os próximos anos. Confira.
  
Editora Na Boléia - Quais são os im-
pactos da saída da Ford Caminhões do 
Brasil e da América do Sul na econo-
mia brasileira e no setor de transporte 
a médio e longo prazos?

Agostinho Pascalicchio – O mercado 
automobilístico está em mudança. Alguns 
diagnósticos para o setor apontam –  e 
não necessariamente deve-se concordar 
– que os veículos do futuro podem se tor-
nar uma commodity, ou seja, serão muito 
padronizados e com preços iguais – dife-
renciados apenas por suas funções, cate-
gorias ou capacidade de carga. Esta ten-
dência já pode ser observada nos modelos 

As empresas que 
permanecem no País, 

desenvolvendo veículos 
mais eficientes em 

termos energéticos, 
com a incorporação 

significativa de 
elementos tecnológicos 

que colaboram na 
condução segura 

do veículo, serão as 
grandes privilegiadas

compartilhados, montadoras com estraté-
gias de formação de frotas etc. Existirão 
grandes semelhanças tanto nos veículos 
leves quanto nos pesados, mesmo se fo-
rem produzidos por diferentes empresas. 

Esta posição serve para ilustrar a velocida-
de das mudanças no setor. Então, busca-
se, atualmente, diferenciais competitivos. 
Uma empresa que atua no mercado está 
sujeita a vários aspectos concorrenciais. 
A presença da China e de outros países 
asiáticos no mercado automobilístico tam-
bém aumentou os riscos das empresas, 
que, anteriormente, atuavam em um mer-
cado com segmentações definidas. 

A variedade de situações pela qual pas-
sa uma empresa em suas decisões es-
tratégicas pode receber a sigla VUCA 
– volatilidade (Volatility), incerteza (Un-
certainty), complexidade (Complexity) e 
ambiguidade (Ambiguity). Tais palavras 
mostram a dificuldade e a variedade 
de situações de riscos e de perdas que 
podem afetar uma companhia, além da 
enorme dificuldade de se tomar uma de-
cisão corporativa em um cenário empre-
sarial sujeito a mudanças.

Somado a isso, no ambiente de atuação 
das empresas, incorporam aspectos que 
definem a necessidade de adequar-se à 
concorrência de empresas recém-inaugu-
radas e que agem com rapidez no aumen-
to de produtividade e competitividade. 

As operações fora da proximidade da 
matriz também passam a ser muito ra-
cionalizadas para evitar qualquer surpre-

sa desagradável que possa causar uma 
exposição financeira de alto risco e com-
prometer a estratégia de recuperação de 
todo o grupo.  

Os maiores impactos ocorrem sobre o 
contingente de pessoas que deixam de 
atuar nas plantas que eram os locais de 
produção. Porém, espera-se que com a 
saída de uma empresa, ocorra um novo 
reposicionamento no mercado. Pode ser 
que as companhias que permaneceram, 
considerando a necessidade de aumentar 
a produção para repor a que foi abandona-
da pela empresa que saiu do mercado, ra-
pidamente contratem a força de trabalho.
 
A economia brasileira possui um eleva-
do contingente de desempregados e o 
efeito do encerramento das atividades de 
apenas uma empresa fica pulverizado no 
grande número. O efeito regional é que 
se torna significativo, com a perda de ren-
da direta e indireta de um expressivo gru-
po para uma cidade, localidade ou região.    

Quais as perdas para o setor de trans-
porte e para os clientes?

As empresas que permanecem no País, 
desenvolvendo veículos mais eficientes em 
termos energéticos, com a incorporação 
significativa de elementos tecnológicos que 
colaboram na condução segura do veícu-
lo, serão as grandes privilegiadas com a 
saída de um concorrente. Tanto em termos 
de imagem para o produto que permane-
ce quanto de posicionamento estratégico. 
Há uma demanda constante por cami-
nhões e que pode estar reprimida diante 

Agostinho Pascalicchio



do elevado custo do financiamento para 
o veículo. Aspectos legais e de mercado 
não deixarão causar grandes perdas aos 
clientes e nem ao setor.

O que, na sua opinião, deve ter real-
mente motivado essa decisão?

As decisões corporativas relacionadas à 
recuperação de margens financeiras, a 
dificuldade de provisionar recursos para 
novos investimentos nas empresas tec-
nologicamente defasadas, na linha de 
produção e em seus produtos, somados 
ao risco crescente de perda do market 
share e ao possível problema gerencial 
de tomar decisões locais em um ambien-
te VUCA, podem ter colaborado com a 
decisão de saída. 

São aspectos que não dependem apenas 
da situação econômica do País. A neces-
sidade de adaptar-se a um mercado em 
mudança pode, eventualmente, dificultar 
os bons atributos de uma empresa tra-
dicional e centenária. Por vezes, as tra-
dições também podem causar inflexibili-
dade nas decisões estratégicas. Mas, é 
difícil que isso ocorra. 

Os veículos, principalmente de carga, 
apresentam e exigem um novo cenário, 
no qual nem todas as empresas estão 
prontas para atender. A expectativa de 
aumento de segurança com a condução 
autônoma, powertrains mais eficientes e 
redução no consumo de combustível com 
veículos híbridos são tendências que não, 
necessariamente, podem estar no plano 
estratégico de todas as empresas. Nem 
todas as corporações também mantêm a 
vocação para oferecer todos os tipos de 
veículos. Uma firma que produz bicicletas, 
não, necessariamente, consegue produzir 
motocicletas. Exige vocação e tecnologia, 
entre outros significativos aspectos.    

Como, na sua visão, deve ser a mo-
vimentação dos concorrentes daqui 
para frente? 

A primeira movimentação é o das em-
presas já existentes ocuparem o espaço 
deixado por uma que abandona o merca-
do.  O crescimento do PIB do País, muito 
maior do que outras nações do continente 
latino-americano, contribuiu para a me-
lhoria do fluxo de caminhões e de outros 
veículos pesados, fazendo com que este 
espaço deixado por uma empresa seja 

desejável pelas demais. O País continua 
aberto a novas montadoras, sendo pos-
sível que algumas empresas asiáticas 
aguardem um momento para a entrada 
no mercado. Empresas que oferecerem 
linhas de crédito mais acessíveis a seus 
clientes poderão ocupar posições privile-
giadas de produção.

Quais montadoras, provavelmente, se-
rão as maiores beneficiadas com a saí- 
da da companhia do segmento?

O País possui empresas bem vocacio-
nadas para a produção de caminhões e 
veículos pesados. Produzimos veículos 
com excelente resistência, boa vida útil, 
responsáveis pela movimentação de três 
safras por ano e que podem transitar por 
diversos estados com uma grande varie-
dade de produtos e materiais diversos a 
serem transportados. Neste momento, 
qualquer empresa, entre as existentes, 
com maior propensão ao desenvolvimen-
to de produtos adequados ao mercado 
e se vier a apresentar uma boa linha de 
financiamento, se torna candidata a ocu-
par este espaço. 

A decisão da Ford motivar outras em-
presas a repensarem suas operações 
no Brasil?

As empresas devem determinar sua ver-
dadeira vocação. No País, não pode ser 
esquecido o descomunal potencial de uso 
dos caminhões. São os responsáveis por 
parte significativa do desenvolvimento 

brasileiro.  Constituem o principal meio de 
transporte de cargas, de escoamento da 
produção agrícola, agroindustrial e indus-
trial. São essenciais no abastecimento do 
mercado interno e nas exportações. 

Quais, na sua opinião, serão os princi-
pais fatores que irão alavancar o seg-
mento de caminhões neste ano?

O setor agrícola brasileiro tende a apre-
sentar a continuidade de uma notável 
situação de crescimento. Setores espe-
cíficos como o de transporte de cana de 
açúcar continuarão em crescimento. A 
atividade agrícola exige a demanda por 
caminhões. A indústria apresenta boas 
perspectivas para o setor de consumo. O 
segmento de serviços vem apresentando 
perspectivas adequadas. 

Não teremos, ainda neste ano, um de-
sempenho espetacular, mas seguramen-
te será melhor do que os dois últimos. Nos 
países em desenvolvimento, o porcentual 
de contribuição da indústria à produção 
econômica vem declinando. O Brasil não 
é diferente. O transporte rodoviário apre-
sentará uma melhor performance. Porém, 
o principal fator de sucesso para a venda 
dos caminhões é o financiamento com ju-
ros adequados. Temos uma capacidade 
de produção superior a 150 mil unidades 
ao ano de caminhões e estamos ocupan-
do apenas a metade deste potencial. É 
possível que o setor repita o desempenho 
do ano passado e apresente uma taxa 
próxima a 25% de crescimento.

Mercado

“Sou grande porque respeito os pequenos.” 13



Um trânsito seguro e livre de acidentes passa pelo correto comportamento na 
direção do veículo. Atenção plena e prudência são atitudes que contribuem 
para uma convivência harmônica. Porém, caso o motorista se envolva em um 
acidente de trânsito é importante saber como agir para evitar mais transtornos 
para si e demais condutores. Pensando nisso, o Departamen-
to Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) lista os 10 
principais procedimentos que devem ser adotados pelos ci-
dadãos nesta situação. O primeiro passo é manter a calma e 
verificar se existem vítimas no local.

SAIBA +

GOLPES COMUNS NA COMPRA DE CARROS USADOS

A rede de distribuidores Randon Implementos está passando por uma rees-
truturação. Dois tradicionais parceiros da empresa ampliarão o alcance das 
regiões atendidas. A Multieixo, distribuidor para as regiões de Sumaré e Gua-
rulhos, em São Paulo, passa a trabalhar agora com a venda de produtos na 
região metropolitana do estado. Desta forma, se torna um distribuidor comple-
to para as duas praças: Sumaré e Guarulhos. Já a ICCAP, dis-
tribuidor para as regiões dos estados do Acre, Mato Grosso do 
Sul e Rondônia, agora amplia sua área de atuação, se tornando 
um distribuidor completo também para os estados do Amapá, 
Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima. SAIBA +

RANDON REESTRUTURA REDE DE DISTRIBUIDORES

COMO AGIR EM CASOS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

Comprar um seminovo não é tão simples como parece e pode ser. Os proble-
mas começam quando alguns vendedores buscam esconder defeitos no au-
tomóvel para poder vendê-lo com um preço tentador, o que facilita o golpe em 
um consumidor mais desatento. “Na hora de comprar um seminovo, não existe 
nada mais perigoso do que a expressão ‘amor à primeira vista’”, avalia Fabio 
Pinto, especialista em carros e CEO da Carflix. Ele explica que 
se não estiver atento na hora de comprar um usado e não con-
tar com ajuda de um profissional de confiança durante a esco-
lha, o consumidor pode ser enganado facilmente. 

SAIBA +
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Acesse www.naboleia.com.br e leia mais matérias

“Não sou vidente: ligue a seta antes de virar.”14

Boléia News

TOMBAMENTO DE CAMINHÕES: ERROS RECORRENTES
Por uma questão de hábito, sempre que estou rodando por aí, fico observando os 
veículos à minha volta e, especialmente, os veículos de carga. Também costumo 
prestar muita atenção sempre que surge a notícia de que houve o tombamento de 
um caminhão. Em 24 de janeiro deste ano, um caminhão carregado tombou na 
Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, ao final da descida do vão central. Pelas ima-
gens (https://glo.bo/2WE2k29) é possível ver que o caminhão está irregular e nem 
deveria circular: a traseira é bem mais elevada do que a dianteira, 
o que é proibido pelo Contran, por meio da Resolução 479/201. É 
provável que a carga estivesse mal posicionada.

SAIBA +
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A Carteira Digital de Trânsito 
(CDT) conta agora com duas 
novas funcionalidades. O apli-
cativo desenvolvido pelo Ser-
pro para o Denatran, que reúne 
as versões digitais da carteira 
de motorista (CNH) e do docu-
mento do veículo (CRLV), ago-
ra poderá ser acessado não só 
digitando a chave de acesso 
de quatro dígitos, mas também 
com a impressão digital do usuá- 
rio. O acesso à CDT por biome-
tria só é possível em smartpho-

nes ou tablets que já possuam leitor de impressões digitais. A outra novidade é 
que o documento veicular passa a trazer informações sobre o ano do último licen-
ciamento, facilitando a identificação de quando foram pagas as taxas referentes à 
liberação do veículo para circulação. Para quem já possui instalado o aplicativo, 
as novidades serão atualizadas automaticamente, desde que a op-
ção esteja selecionada no dispositivo móvel do usuário. As novas 
funcionalidades fazem parte de uma série de melhorias implemen-
tadas a partir do feedback dos usuários na lojas oficiais de aplicati-
vos, garantindo a evolução da solução. 

CARTEIRA DIGITAL: NOVAS FUNCIONALIDADES

SAIBA +
A Artesp e as concessionárias do 

Programa de Concessões Rodo-
viárias do Estado de São Paulo 
reduziram em 61% o número de 
acidentes nas pistas de pedágio 
automático em dois anos, entre 
2015 e 2017. No entanto, para 
avançar na queda dessas esta-
tísticas, a partir da nova etapa 
do Programa de Concessões foi 
incluído nos editais e contratos 
de concessão a obrigatoriedade 
das vencedoras da licitação im-
plantarem lombadas eletrônicas 

para a fiscalização do cumprimento do limite de velocidade nesses locais. O me-
canismo já está previsto nos contratos assinados em 2017 pelas concessionárias 
ViaPaulista e Entrevias, e no projeto de concessão do Lote Piracicaba – Panora-
ma, cujo processo está em tramitação. A fiscalização ao cumprimento dos limites 
de velocidade nas praças de pedágio segue o previsto no Código Brasileiro de 
Trânsito. Não houve qualquer nova regulamentação. O Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER) e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) são os 
órgãos responsáveis pela fiscalização das regras de trânsito nas 
rodovias estaduais paulistas, e não houve nenhuma alteração em 
relação a isso.

INSTALAÇÃO DE LOMBADAS EM PRAÇAS DE PEDÁGIOS
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Artigo

“Quando o rato ri do gato há um buraco perto.” 17

Jornais e sites de notícias locais publica-
ram com certo entusiasmo a notícia de 
que foi aprovada lei que proíbe a frisagem 
de pneus no estado do Rio de Janeiro. De 
autoria do ex-deputado Xandrinho, o pro-
jeto de lei data de 2011 e foi sancionado 
pelo governador Wilson Witzel, na ter-
ça-feira 26/03/2019, como Lei 8.318/19, 
proibindo a frisagem de pneus e impondo 
multa aos infratores de 5 mil UFIR-RJ, ou 
pouco mais de 17 mil reais, dobrando em 
caso de reincidência, além de outras san-
ções previstas no Código de Defesa do 
Consumidor.

Nota publicada pela Assembleia Legisla-
tiva do Estado afirma que “a frisagem de 
pneus é um procedimento altamente peri-
goso, pois, uma vez alterada a estrutura, 
o mesmo pode causar sérios acidentes” 
(sic), de acordo com o autor da proposta. 
A nota está disponível em 
http://bit.ly/2G4vLTL.

PRIMEIRO, AS EXPLICAÇÕES

Frisar, riscar, ressulcar são todos termos 
que descrevem a mesma coisa: com o 
auxílio de uma ferramenta aquecida e 
equipada com uma lâmina em forma de 
um “V” de base arredondada, remove-se 
borracha do fundo do sulco dos pneus, 
aprofundando-os.

O ato de ressulcar – ou frisar – o pneu 
não altera sua estrutura, apenas aumenta 
a profundidade do sulco ao remover ma-
terial da superfície, em sua camada mais 
externa. A estrutura do pneu é interna, 
onde estão localizadas as lonas que lhe 
conferem resistência física e mecânica. 
Ao ser feita a ressulcagem, a camada de 
borracha original que recobre a estrutu-
ra fica mais fina, diminuindo a proteção 
a essa mesma estrutura – e isso, sim, é 
perigoso. 

A lei é totalmente desnecessária, além 
de estar muito mal redigida. Com ape-

nas quatro artigos, proíbe a frisagem de 
pneus no estado, determina ser o poder 
público estadual o responsável pela fisca-
lização e aplicação da lei, determina as 
penalidades e sua entrada em vigor. E só.

Não há nenhuma menção a possíveis 
exceções (pneus que poderiam ser frisa-
dos), não proíbe a livre comercialização 
dos equipamentos utilizados para tanto, 
nem punição alguma para quem utilize 
tais pneus. Em outras palavras, não pode 
frisar, mas pode usar.

A lei é inútil, pois já existe legislação fede-
ral – e, portanto, que se sobrepõe a esta 
– e um pouco melhor redigida, que especi-
fica que a frisagem somente pode ser fei-
ta em pneu que contenha inscrita em seu 
flanco as expressões “RESSULCÁVEL” ou 
“REGROOVABLE”. E somente pneus di-
tos comerciais, que equipam caminhões e 
ônibus possuem tais inscrições. Isso está 
previsto em resolução do Contran, em nor-
mas ABNT e em portaria do Inmetro.

Pneus de carros de passeio, como não 
têm tal informação gravada, sempre fo-
ram proibidos de ser ressulcados. Só que 
isso sempre foi feito, e por absoluta falta 
de fiscalização. O único mérito da nova 
lei é o de fixar as penalidades, mas sem 
nenhuma perspectiva de ser efetivamen-
te colocada em prática.

Falando nisso, notícia publicada pelo O 
Globo, em 23 de março último, informa 
que o Conselho de Segurança do Esta-
do irá discutir se a Polícia Militar pode ou 
não verificar as condições dos veículos 
– aí incluídos os pneus – nas blitzes rea-
lizadas pelos soldados da corporação. O 
questionamento partiu do deputado Sub-
tenente Bernardo (PROS), que pergunta 
“qual curso a PM faz para avaliar o estado 
do pneu ou da lataria? Ela não foi treina-
da para isso”, defendendo que o efetivo 
policial seja utilizado no patrulhamento 
ostensivo. Esquece-se, o tal deputado, 

Leis inúteis, 
fiscalização inexistente

Pércio Schneider 
pneus@greco.com.br 

A Lei 8.318/19, publicada no Rio de Janeiro, proibindo a 
frisagem de pneus é totalmente desnecessária, além de 
estar muito mal redigida

que essas ações podem evitar a ocorrên-
cia de acidentes e poupar vidas.

É apoiado pelo presidente da Comissão 
Nacional de Trânsito da OAB, Armando 
de Souza, que diz ser atribuição do De-
tran a fiscalização, apesar de reconhecer 
que existe convênio neste sentido, firma-
do com a PM e, portanto, previsto em lei, 
completando que “a população quer segu-
rança”. E isso também não é segurança?

Concordo que, especificamente no RJ, a 
polícia tenha muito mais o que fazer para 
tentar proteger a população. Mas já que 
são realizadas as blitzes da lei seca, por 
que não aproveitar e já verificar outros 
itens que comprometam a segurança de 
veículos e seus ocupantes? E para saber 
se um pneu está careca não precisa de 
um curso. Basta ler a legislação vigente.

Continuando o show de horrores de nos-
sos representantes e órgãos oficiais, o 
Procon-SP, em 27 de março, terminou o 
prazo de 72 horas para que a Ford pres-
te esclarecimentos sobre a segurança 
do EcoSport, equipado com pneus do 
tipo “run flat” e que não possuem estepe. 
O estranho neste caso é que o mesmo 
Procon nunca fez o mesmo com outras 
montadoras que há anos comercializam 
veículos desprovidos de estepe, notada-
mente modelos de luxo ou esportivos (e 
superesportivos).

Parecem desconhecer o fato de que qual-
quer veículo deve ser homologado pelos 
órgãos competentes antes de poder ser 
colocado à venda, seja ele de fabricação 
nacional ou importado. Segundo o site UOL 
Carros, a Ford respondeu que “recebemos 
a notificação e estamos levantando as in-
formações solicitadas pelo Procon-SP. In-
formamos que o produto foi devidamente 
homologado pelas autoridades competen-
tes e está de acordo com a legislação vi-
gente”. Como diz o humorista José Simão, 
esse é o País da piada pronta.



Para Barral, a economia continua sina-
lizando aquecimento, o que traz mais 
confiança ao empresário para investir. 
Conforme o vice-presidente, nesse novo 
cenário, os clientes buscam soluções em 
transporte que garantam mais eficiência, 
produtividade e rentabilidade.

Ele ressaltou que os caminhões da marca 
vêm ao encontro dessa necessidade. “Ape-
sar de um ano desafiador, tivemos em 
2018 um crescimento acima do espera-
do. Atingimos as metas, graças ao reco-
nhecimento dos clientes à nova proposta 
da Scania para soluções em transporte. 
A nova geração de caminhões é compro-
vadamente mais econômica, garatindo 
mais eficiência e rentabilidade aos trans-
portadores”, ressalta Barral.

“As crianças são a recompensa da vida.”18

Montadoras

Depois do bem-sucedido lançamen-
to de sua nova geração de cami-
nhões, a Scania prevê crescimento 

entre 15% e 20% em 2019 em todos os 
segmentos em que atua. Esse bom de-
sempenho deve ser suportado pelas ven-
das dos modelos da nova geração que, 
em apenas quatro meses, totalizavam 
mais de mil unidades.

As informações foram divulgadas pelo 
vice-presidente das Operações Comer-
ciais da Scania no Brasil, Roberto Barral 
durante encontro com a imprensa espe-
cializada. Na visão do executivo, um dos 
destaques neste ano será o segmento de 
caminhões acima de 16 t (semipesados e 
pesados), que deverá crescer entre 10% 
e 20% na comparação com 2018.

SCANIA ESPERA CRESCER 
20% EM 2019

Oimista com o bom desempenho de sua nova geração de caminhões, a 
Scania prevê crescimento em todos os segmentos em que atua em 2019.  
Na visão da empresa, os clientes buscam, cada vez mais, soluções em 
transporte que garantam mais eficiência, produtividade e rentabilidade

Silvio Munhoz, diretor comercial da Sca-
nia, também apresentou previsões oti-
mistas para 2019. De acordo com ele, a 
empresa deverá acompanhar o bom mo-
mento do mercado brasileiro. “A expec-
tativa gira em torno das medidas que 
o novo Governo irá tomar. Se as ações 
forem efetivas e concretas, teremos 
um aumento de vendas, principalmen-
te, em dois setores: varejo e industrial, 
que demandam grande movimentação 
de carga”, prevê Munhoz.

CONSOLIDAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Assim como os veículos, os serviços Sca-
nia também tiveram crescimento em 2018 
e devem continuar nesse caminho ao lon-
go deste ano. A previsão da montadora é 
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Assim como os veículos, os serviços Scania 
também tiveram crescimento e devem continuar 

nesse caminho ao longo deste ano. A previsão 
da montadora é uma alta geral de 28% na 

comercialização de programas de manutenção

“O dinheiro é mais afiado do que uma espada.” 19

uma alta geral de 28% na comercializa-
ção de programas de manutenção.

Conforme a empresa, no ano passado, 
as vendas de programas de manutenção 
(PMS) aumentaram em 56% contra 2017 
(carteira de 8.300 veículos). O portfólio 
de PMS cresceu 47% em comparação 
com 2017 (de 7.329 para 10.749 veícu-
los). Os Serviços Conectados registraram 
15.300 veículos ativos, uma alta de 125% 
sobre os 6.800 de 2017. Do total, 92% fo-
ram caminhões (14.004 unidades) e 8% 
ônibus (1.296 unidades). “Quarenta por 
cento dos caminhões que saem de fá-
brica possuem serviços conectados e 
têm algum contrato de manutenção. 
O mercado já reconhece a realidade 
da nova geração e os apelos de eco-
nomia, segurança e rentabilidade que 
prometemos. As vendas avançam ra-
pidamente, o que demonstra a grande 
confiança dos clientes na nova gera-
ção”, revela o diretor Fábio Souza.

Ele lembrou que a Scania tem prepara-
do os concessionários para essa visão 
de futuro. Atualmente, a rede conta com 
125 pontos de atendimento, que cobrem 
100% do território nacional.

O programa com planos flexíveis também 
fechou 2018 com um saldo positivo. Fo-
ram vendidos 3.000 programas com par-
ticipação de 40% nas vendas entre todas 
as modalidades. Foram 3.145 veículos 
utilizando o sistema em que o próprio 
caminhão avisa quando deve parar. Ou 
seja, no portfólio de 10.749 veículos com 
programas de manutenção, a modalidade 
flexível representou 30%. A projeção para 
os próximos cinco anos é que os progra-
mas de manutenção saltem dos 11 mil veí- 
culos para 60 mil, dos quais 85% serão 
com planos flexíveis.

Já em se tratando de conectividade, a pre-
visão da Scania é que em cinco anos a 
marca detenha 90 mil caminhões com ser-
viços conectados no País. Fábio destacou 
também a boa aceitação do recém-lançado 
PMS Fleet Care, uma nova solução que 
completa o portfólio de produtos da marca. 

FÁBRICA MODERNA 

Para produzir a nova geração de cami-
nhões, a Scania modernizou sua fábrica, 
estruturada dentro dos princípios da In-
dústria 4.0. A nova unidade, localizada em 
São Bernardo do Campo/SP, é a primeira 
no Brasil a realizar solda de 19 modelos 
de cabinas a laser. Feita por dois robôs 
exclusivamente dedicados a essa tarefa, a 
solda a laser promete aumentar a qualida-
de da vedação das cabinas e a resistência 
estrutural, eliminando riscos de infiltração 
e garantindo melhor geometria, fator res-
ponsável pela redução do consumo de 
combustível e por aumentar a estabilidade 
do veículo. A Scania estima que as melho-
rias na aerodinâmica dos caminhões po-
dem resultar em uma redução de até 2% 
no consumo dos veículos.

Mais de 160 colaboradores tiveram cerca 
de 10 mil horas de treinamento para atuar 
nas áreas automatizadas, recebendo ca-
pacitação e desenvolvimento profissional 
com foco na operação e manutenção dos 
equipamentos de tecnologia de ponta, no 
controle de qualidade, na percepção de 
riscos e na segurança da interação dos 
colaboradores com os robôs.

Outro ponto de destaque da nova fábri-
ca é o uso da Célula de Medição (GOM), 
responsável por escanear as cabinas pro-
duzidas por amostragem, identificando 
qualquer variação nos padrões estabele-
cidos. Os robôs da GOM tiram fotografias 
da superfície das cabinas e verificam se 
as medidas e dimensões são idênticas ao 
modelo virtual. Conhecido como fotogra-
metria, o processo analisa todas as ca-
racterísticas das cabinas fabricadas. Se 
uma delas não atinge a qualidade do mo-
delo virtual, é sucateada e o aço usado 
em sua fabricação é reutilizado. 

A nova fábrica possui 13 mil m2²e consumiu 
investimento de 75 milhões de euros (cer-
ca de R$ 340 milhões). A capacidade de 
produção é de até 25 mil cabinas por ano. 
Segundo a empresa, esta é a fábrica mais 
moderna e automatizada da Scania na Amé-
rica Latina, que segue o formato da matriz. 

O MAIS EMPLACADO

O modelo R 440 da Scania também foi 
o caminhão mais emplacado no País em 
2018. Os dados são da Federação Nacio-
nal da Distribuição de Veículos Automo-
tores (Fenabrave) e do Registro Nacional 
de Veículos Automotores (Renavam), que 
elaboram o ranking do setor. O modelo fe-
chou o ano passado com 4.492 unidades 
registradas, com 13% de participação no 
segmento de pesados. 

“O R 440 encerra sua trajetória de for-
ma brilhante. Ele se tornou o segun-
do caminhão Euro 5 mais emplacado 
da história da indústria. Foi o pesado 
(Euro 5) mais emplacado da história. 
Desde seu lançamento, em 2012, até 
sua ‘aposentadoria’ em dezembro de 
2018, liderou quatro vezes os pesados 
e três vezes a indústria”, declara Silvio 
Munhoz.

Somando todas as vendas do R 440 des-
de o lançamento, em 2012, até janeiro 
de 2019 já são 31.436 unidades. Desde 
outubro de 2017, ele se tornou o mais 
comercializado da história da Scania no 
Brasil, ultrapassando o lendário T 113 H 
4X2 360 (19.314 unidades). 

Montadoras



Saúde

“A maior riqueza é a saúde.”20

Avida na boleia não é fácil. Isso todo 
mundo sabe. São dias e dias na 
estrada, longe da família e, muitas 

vezes, submetendo-se aos riscos de via-
jar por vias inseguras, sem o devido des-
canso e alimentação adequada.

Mas, por outro lado, quem vive o dia a 
dia da estrada garante ser uma profissão 
apaixonante, que proporciona grandes 
experiências e muita realização.

O fato é que para aguentar a rotina da 
profissão, cuidar bem da saúde é funda-
mental para o caminhoneiro. O problema 
é que a maior parte dos motoristas não 
tem essa preocupação.

Em reportagens anteriores, realizadas pe- 
la Editora Na Boléia, nas quais ouvimos 
as razões que levam os motoristas a não 
cuidarem de sua saúde, a justificativa é 
recorrente: a falta de tempo.

E a cada ano, esse cenário não tem mu-
dado muito. Dados do programa Estrada 
para Saúde, do Instituto CCR, que ofere-
ce inúmeros serviços aos caminhoneiros 
com o objetivo de auxiliar na prevenção 
de doenças e garantir mais segurança 
aos motoristas durante as viagens, cole-
tados pelas concessionárias CCR Auto-
BAn e CCR ViaOeste – em postos fixos, 
no primeiro trimestre de 2019, no estado 
de São Paulo –, chamaram a atenção. 

Segundo o levantamento, mais de 59% 
dos motoristas atendidos pelo Programa 
apresentaram alterações na visão. Além 
disso, 71% dos caminhoneiros estão aci-
ma do peso no estado. Ao todo foram 
atendidos 1.677 profissionais nos primei-
ros três meses do ano. 

Assim como o Instituto CCR, o Sest Se-
nat também promove ações voltadas à 
promoção da saúde, com atendimento 

gratuito aos caminhoneiros. Nessas oca-
siões, os motoristas recebem dicas nu-
tricionais e orientações sobre os riscos 
do uso de álcool e drogas. Também são 
realizados atendimentos de saúde bucal, 
aferição de pressão arterial e aulas de 
ginástica laboral, com foco na prevenção 
de doenças da coluna. Em geral, os aten-
dimentos são feitos em locais de grande 
circulação desses profissionais, como 
postos de abastecimento, postos da PRF, 
portos e terminais de cargas e Unidades 
Operacionais da entidade.

HIPERTENSÃO É O PROBLEMA
MAIS COMUM

Outra pesquisa, realizada pela Confede-
ração Nacional do Transporte (CNT) e 
divulgada no início deste ano, no quesito 
saúde, 44,6% dos entrevistados procu-
ram médicos para prevenir doenças. A 
hipertensão é o problema mais comum 

PESQUISA INDICA QUE CAMINHONEIROS 
CONTINUAM NEGLIGENCIANDO A SAÚDE

No estudo, mais de 
59% dos motoristas 
apresentaram alterações 
na visão. Além disso, 
71% dos caminhoneiros 
estão acima do peso no 
estado de São Paulo
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entre os profissionais da estrada. Entre 
os respondentes, 24,0% utilizam ou já uti-
lizaram medicamento controlado. Desse 
total, 57,7% foram medicados com fárma-
cos para controle da pressão alta. 

Além disso, 59,9% disseram consumir 
bebida alcoólica apenas aos finais de se-
mana e 45,6% dos caminhoneiros rece-
beram oferta de algum tipo de droga ou 
substâncias ilícitas. Do total de caminho-
neiros entrevistados, 12,1% chegaram a 
experimentar. Nesse estudo, a CNT ou-
viu 1.066 motoristas, entre os meses de 
agosto e setembro do ano passado.

Mesmo que a rotina seja desgastante e a 
falta de tempo uma constante na vida do 
caminhoneiro, é possível adotar alguns 
hábitos no dia a dia que ajudam a manter 
uma boa saúde e na melhora da qualida-
de de vida. O Dr. José Antônio Coelho 
Jr., coordenador médico do Grupo CCR, 
elaborou algumas dicas que auxiliam na 
prevenção a doenças e podem contribuir 
para uma vida mais saudável. Confira.

::: ALONGAMENTO

O alongamento ajuda a relaxar, ativa a 
circulação do sangue, reduz a tensão dos 
músculos e as dores musculares. Para 
os caminhoneiros, que passam horas na 
mesma posição, alongar-se é essencial. 
Por isso, sempre que fizer uma parada, 
estiver aguardando um descarregamen-
to ou ficar preso no trânsito, o motorista 
deve aproveitar para esticar os músculos.
 
::: PROTETOR SOLAR

A vida na estrada também pode afetar a 
pele, em função dos longos períodos de 
exposição ao sol. Usar protetor solar dia-
riamente é muito importante, pois previne 
queimaduras, envelhecimento precoce da 
pele, manchas e câncer de pele.
 
::: DORMIR BEM

O sono é a forma que o corpo encontra 
para se “reabastecer”. Corpo, mente e 
todo o organismo precisam estar bem 
descansados para proporcionar um dia 
produtivo e ainda evitar sobrepeso, pres-
são alta, doenças cardíacas, vasculares 
e muitos outros problemas. Além disso, o 
sono é um dos principais causadores de 
acidentes na estrada.

 
::: ALIMENTAR-SE BEM

Mesmo na estrada, o motorista deve fa-
zer todas as refeições diárias. Café da 
manhã, almoço e jantar, somados a lan-
ches leves nos intervalos das refeições 
principais são essenciais para manter a 
energia. O ideal é fugir das frituras e co-
midas pesadas nas refeições, apostar 
nas saladas, carnes grelhadas e carboi-
drato, mas sempre em equilíbrio. Para os 
lanches, as frutas são a melhor opção.
 
::: POSTURA

Cuidar da sua postura é outro fator cha-
ve para a saúde do caminhoneiro. Muitas 
vezes, sentar de maneira errada parece 
mais confortável, mas isso pode prejudi-
car o corpo.
 
::: MEDICAMENTOS

O ideal é consumir medicamentos ape-
nas se forem receitados pelos médicos. 
Por isso, se for utilizar alguma medicação 
sem acompanhamento profissional, é im-
portante saber que alguns remédios po-
dem fazer mal para o motorista. 

Listamos alguns deles: Antigripais, anal-
gésicos e antialérgicos, que podem pre-
judicar o reflexo, a concentração e até 
causar sonolência. E, sem dúvida, nunca 
usar drogas.
 
::: PARADAS ESTRATÉGICAS

Não deixe de parar periodicamente, tanto 
para fazer refeições, quanto para dormir, 
faça isso tanto de dia quanto de noite.

 
::: TENHA UM BOM KIT DE PRIMEIROS 
SOCORROS

Seja prevenido e leve sempre um kit de 
primeiros socorros com todos os itens ne-
cessários. Não se esqueça de que incluir 
nele um medidor de pressão arterial, para 
que o controle seja mantido.
 
::: FAÇA CHECK-UPS PERIÓDICOS

Ir ao médico periodicamente é muito im-
portante para prevenir algumas doenças 
e, se for o caso, obter diagnósticos. Se 
estiver sem tempo, os postos de atendi-
mento do Programa Estrada para Saúde 
oferecem atendimentos: o motorista pode 
aproveitar a parada para realizar uma pri-
meira consulta básica, já que é gratuita.

Hipertensão é o
problema mais 
comum entre os 
profissionais da 
estrada. Na 
pequisa, grande 
parte foi medicada 
com fármacos 
para controle da 
pressão alta  

“O primeiro dos bens, depois da saúde, é a paz!” 21
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“Quem pouco faz... pouco se esforça.”22

logística

Em tendências de consumo, a última 
milha é um termo usado para des-
crever a etapa final da viagem do 

produto antes que ele chegue à porta do 
cliente. Com o crescimento do e-commer-
ce, esta etapa virou foco de muita aten-
ção, já que a entrega para o consumidor 
final pode representar 20% do custo lo-
gístico total.

De olho nessa necessidade, cada vez 
mais startups criam alternativas revolucio-
nárias para entregar o produto ao cliente, 
e algumas delas são bem interessantes.

Veja algumas inovações que tendem a re-
duzir o custo e tempo de entrega, além de 
criar novas e melhores experiências para 
o consumidor:

Drones: Aeronaves autônomas que po-
derão fazer entregas de até 15 quilos, 
reduzindo consideravelmente o tempo e 
o custo de pequenas compras;

Crowdsourcing: Neste modelo, as pes-
soas se cadastram em uma rede e podem 
escolher entregas específicas para fazer. 
A flexibilidade pode ser a principal vanta-
gem para as empresas, pois podem usar 
recursos já existentes, como os motoris-
tas de aplicativos ou de táxi para comple-
tar as entregas;

Veículos autônomos: Vans cheias de 
gavetas com senha, tipo aquelas de cor-
respondências, param na frente da casa 
do cliente, que só precisa digitar a senha 
para desbloquear a entrega;

Bicicleta: Entregas via bicicleta já são 
comuns para documentos, flores e comi-

da, mas a tendência é este modal avan-
çar para outros tipos de produtos, princi-
palmente, por ter um apelo ecológico;

Droids: São robôs que trafegam pelas 
calçadas para entregas pequenas e mais 
próximas do consumidor final.

Como dissemos, essas são apenas algu-
mas das inovações. Estima-se que as com-
pras on-line alcancem 8,8% das vendas no 
mundo e, neste percentual, as tecnologias 
citadas vão ajudar muito. Mas a realidade 
é que o mundo ainda é off-line. A grande 
maioria das pessoas prefere sair de casa, ir 
até uma loja e comprar o que precisa.

Em uma pesquisa recente da Reuters/Ip-
sos Poll “Por que o shopper dos EUA 
não faz suas compras em supermerca-
do on-line?”, três quartos dos comprado-
res on-line entrevistados disseram que ra-
ramente ou nunca compram mantimentos 
dessa maneira. Outros 75% responderam 
que, simplesmente, preferem ir pessoal-
mente fazer suas compras. Resumindo, 
em mais de 90% das vendas, quem faz 
a última milha é o consumidor e, pelos 
números, parece que isso não vai mudar. 
Um dos grandes desafios é proporcionar 
soluções para melhorar esse cenário.

Só no Brasil, a indústria lança mais de 18 mil 
produtos ao ano. O cliente, quando questio-
nado ao sair das lojas, diz que só percebeu 
5 lançamentos. Neste caso, podemos até 
tê-lo inspirado a comprar o produto recém
-lançado, mas não estamos conseguindo 
mostrar para ele onde comprar.

Já é possível melhorar a experiência de 
quem compra em lojas físicas. Uma alter-

A última milha e a 
experiência do consumidor

Com o crescimento do e-commerce, a última etapa da 
entrega de um produto para o consumidor final virou 
foco de muita atenção, já que pode representar 20% 
do custo logístico total

nativa é mostrar a informação de disponi-
bilidade dos produtos para o consumidor. 
Agregar à campanha de marketing um lo-
calizador de produtos pode direcionar os 
clientes para as lojas certas, que já têm o 
produto em estoque. Isso aumenta as ven-
das, reduzindo a ruptura de estoque e me-
lhorando a experiência dos consumidores.

Outra prática importante é dar visibilidade, 
em tempo real, da distribuição dos lança-
mentos para a área de Marketing. Com 
essas informações é possível escolher 
qual o local e o momento mais apropriado 
para fazer uma campanha geolocalizada.
Ao usar o dado de disponibilidade para 
decidir onde e quando disparar uma cam-
panha, o lojista evita atingir consumidores 
em regiões que seu produto ainda não 
esteja disponível e melhora a eficiência 
do dinheiro investido na comunicação.

Os novos meios para realizar as entre-
gas, a possibilidade de localizar os produ-
tos em lojas físicas e o uso da tecnologia 
para gerar mais visibilidade das informa-
ções em tempo real são apenas algumas 
inovações. Ainda há muito espaço para 
novidades na última milha do consumidor 
de loja física. Fique de olho!

Fernando Farias é CEO da Gofind.

Estima-se que as compras on-line 
alcancem 8,8% das vendas no 
mundo e, neste percentual, as 
tecnologias citadas vão ajudar 
muito. Mas a realidade é que o 
mundo ainda é off-line



mobilidade

Sérgio Kina é gerente técnico do Institu-
to da Qualidade Automotiva (IQA).
                       

A indústria automotiva vivencia gran- 
des transformações, com ênfase  
 em tecnologias de conectividade 

no Brasil, afinal, cada vez mais os veícu-
los interagem com o usuário e o ambien-
te. Muitas funções que eram realizadas 
pelo motorista agora já podem ser feitas 
pelo veículo, como frear, estacionar ou 
acionar sistema de socorro em caso de 
acidentes. 

Com a entrada dos veículos elétricos, a 
frota também contará com a substituição 
gradativa dos motores à combustão pelos 
elétricos. Esse movimento inclui também 
o veículo híbrido, que deve representar 
um passo relevante no País para alcan-
ce de volume de produção, com diversas 
possibilidades de tecnologias.
 

Diante deste cenário, marcado pela cres-
cente entrada de componentes eletroele-
trônicos nos veículos, sejam de hardware 
ou software, para a realização de fun-
ções inteligentes, as baterias precisam 
ser cada vez mais confiáveis porque o 
funcionamento dos sistemas dependerá 
integralmente da saúde do sistema de ali-
mentação elétrica. 
 
É fato que o futuro do setor automotivo 
depende do aprimoramento constante em 
diversos setores da tecnologia, mas em 
particular a bateria é, sem dúvida, um dos 
setores que mais tem se desenvolvido e, 
provavelmente, o que mais se desenvol-
verá nos próximos anos. 
 
Hoje, os veículos elétricos já apresentam 
desempenho e autonomia em níveis qua-
se comparados aos veículos com moto-
res à combustão. Alguns desafios ainda 
precisam ser atingidos, como a redução 
no tempo de abastecimento dos veículos 
elétricos. Talvez a melhoria de eficiência 
em carregamento seja o maior dos de-
safios a serem conquistados. Quando a 
questão da bateria estiver solucionada, 
o desafio da mobilidade elétrica também 
estará sendo superado. 
 
Esses e outros temas serão abordados 
no 7º Fórum IQA da Qualidade Automoti-
va, que receberá lideranças de diferentes 
segmentos da indústria – como monta-
doras, autopeças, concessionárias, dis-
tribuidores, oficinas, entidades setoriais, 
consultorias e governo – dia 16 de setem-
bro próximo, no Centro de Convenções 
Milenium, em São Paulo.

O FUTURO DA MOBILIDADE 
DEPENDE DA BATERIA

Quando a questão da bateria estiver solucionada, 
o desafio da mobilidade elétrica também estará 
sendo superado

O futuro do setor automotivo 
depende do aprimoramento 
constante em diversos setores 
da tecnologia, mas em 
particular a bateria 
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“Quem trabalha conquista, quem dorme sonha!”26

CURIOSIDADES

A PRIMEIRA CAMINHONEIRA É DO BRASIL

Carinhosamente chamada de Tia Neiva, 
Neiva Chaves Zelaya foi considerada a 
primeira mulher a adotar a profissão para 
a consultoria Rank Brasil. No início dos 
anos 1950, Neiva comprou um caminhão, 
tirou habilitação profissional – a primeira 
concedida a uma mulher no Brasil – e 
começou a transportar cargas por todo o 
País. Em 1957, ela se fixou em Goiânia/ 
GO e passou a dirigir ônibus, além de ser 
repórter de um jornal.

E SE OS CAMINHÕES SUMISSEM?

Até surgir uma solução que atenda com 
eficácia a demanda logística do País, 
pode levar muito tempo, sem falar nos 
altos investimentos necessários para se 
criar uma nova malha de transporte. O 
fato é que o modal rodoviário é o mais 
utiliza do no Brasil. Portanto, se os cami-
nhões deixas sem de existir de uma hora 
para outra, haveria uma grande falta de 
pro dutos, alimentos e de outros itens. Ou 
seja, sem caminhão, o Brasil para!

Você sabe quem foi a primeira mulher a dirigir um caminhão no Brasil? Ou mesmo 
como surgiram os para-choques? Confira algumas curiosidades do mundo do trans-
porte que irão te surpreender!

→ Neiva Chaves Zelaya foi considerada a primeira mulher 
a adotar a profissão de caminhoneira para a consultoria 
Rank Brasil 

PARA-CHOQUE: COMO SURGIRAM

A prática começou nos anos 1950, ins-
pirado no filateado, um tipo de desenho 
estilizado feito na Argentina, no século 
19. As pinturas eram usadas para en-
feitar carroças. Com o tempo, passou a 
ilustrar os brutos e ônibus dos “herma-
nos”, já incluindo nelas algumas frases 
inspiradoras. Graças aos fretes entre os 
países do Mercosul, não demorou para 
que os motoristas brasileiros aderissem 
à moda.

O MAIOR PNEU DO MUNDO
 

Dois fabricantes fazem o maior pneu do 
mundo: a empresa canadense Titan e a 
Michelin, ambos com as mesmas dimen-
sões e características, projetados para 
caminhões gigantes usados em minas a 
céu aberto. O Michelin 59/80R63 XDR 
mede 4,03 de diâmetro e 1,50 metros 
de largura, pesa mais de 5 toneladas e 
pode transportar uma carga de mais de 
100 toneladas por pneu. 



“Somos responsáveis por nossas vitórias e por nossas derrotas.” 27

FILMES SOBRE CAMINHONEIROS

JORGE, UM BRASILEIRO – 1988

O filme apresenta o universo dos cami-
nhoneiros que atravessam o País para 
chegar aos destinos mais distantes, e 
Jorge é um deles. Depois de brigar com 
a sua companheira Sandra, ele sai para 
mais uma viagem, e relembra os fatos 
mais marcantes de sua vida, suas aven-
turas e os amigos da estrada. Mostra ain-
da fatos, como a reforma agrária e protes-
tos que afetavam, à época, diretamente o 
povo brasileiro.

FALCÃO – O CAMPEÃO DOS CAMPEÕES – 1987

Conto em que um motorista de caminhão 
tem uma atividade paralela lucrativa na 
luta de braço e leva o seu filho de 12 anos 
junto na estrada, após a mãe do menino 
ficar gravemente doente. O caminhoneiro 
começa a se aproximar do menino quando 
vão para Las Vegas, no maior campeo- 
nato de luta de braço do mundo, mas o rico 
e insensível avô do garoto manda seus ca-
pangas para acabarem com o relaciona-
mento entre os dois e trazerem o menino 
de volta.

Talvez, nem todos saibam, mas além da famosa série da tevê Carga Pesada, existem 
várias produções feitas para o cinema, que trazem diversas histórias de caminhoneiros 
e dessa profissão apaixonante.
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→  Mas não são só homens que possuem fil mes! Em 2008, 
foi lançado Caminhonei ra, a história de uma caminhoneira 
que leva a vida  fazendo entregas em longas distâncias

HOMEM COMUM – 2015

O cineasta Carlos Nader começou a 
acompanhar a vida do caminhoneiro, 
Nilson de Paula, em 1996. Transporta-
dor de porcos, ele então era casado e 
pai de uma menina. De lá para cá, mor-
te, doença, recomeço e muita estrada 
fizeram parte da história deste homem 
comum.

CAMINHONEIRA – 2008

Mas não são só homens que possuem 
filmes! Em 2008, foi lançado Caminho-
neira, a história de uma caminhoneira 
que leva uma vida pacata, fazendo en-
tregas em longas distâncias. Porém, um 
dia vê sua vida virar do avesso, quando 
seu ex-marido manda o filho para pas-
sar uma temporada com ela, enquanto 
se recupera de um câncer.




