


O ano está terminando e é hora de fazer um balanço de 2017, 
que, como já se esperava, foi um período de grandes desafios 
para todo o setor de transporte rodoviário de cargas. Nestes úl-
timos 12 meses, o mercado continuou trabalhando arduamente 
para encontrar alternativas para driblar a tão devastadora crise 
que assolou o País.

No balanço do ano, a boa notícia é que o mercado já começa a 
dar sinais de recuperação, e a indústria, por sua vez, está pron-
ta para esta retomada. Recentes declarações de executivos e 
empresários do segmento, durante a Fenatran, o maior salão de 
transporte rodoviário de cargas da América Latina, realizado em 
outubro, em São Paulo, confirmaram projeções bem mais otimis-
tas para 2018.

Os fabricantes de caminhões, por exemplo, esperam, em média, 
aumento de 20% nas vendas. A mesma expectativa pôde ser con-
ferida no segmento de implementos rodoviários. Segundo a Anfir, 
entidade que reúne os fabricantes desses produtos, as empresas 
esperam também aumento de vendas para o próximo ano.

No frigir dos ovos, 2017 termina com um saldo ainda negativo, 
mas também trazendo novas lições. A palavra de ordem foi fazer 
mais com menos. O fato é que a capacidade dos empresários 
brasileiros de se reinventarem foi mais uma vez colocada à prova 
nestes últimos 12 meses: muitas empresas conseguiram driblar 
as dificuldades econômicas do País e encontraram novos nichos 
para trabalhar seus produtos, seja adaptando suas linhas ou de-
senvolvendo novas soluções para contemplar necessidades an-
tes não atendidas. 

Enfim, os empresários mais uma vez se superaram. Sem dúvida, 
2018 não será um ano fácil, mas a retomada já começa a ganhar 
corpo e se tornar uma realidade. As corporações que continua-
ram investindo e se preparam para um novo cenário, com certe-
za, colherão frutos melhores.

Nesta edição, preparamos um editorial especial, que mostra os 
principais lançamentos das empresas na Fenatran, a fim de que 
os leitores possam ficar por dentro das novidades que já estão 
por aí e planejem melhor seus investimentos.

Aproveitando, queremos agradecer a parceria e a confiança em 
nosso trabalho em 2017 e esperamos fortalecer esse relaciona-
mento no próximo ano.

Boas Festas e um 2018 muito especial para todos!

É hora de voltar a crescer

C a r t a  a o  l e i t o r
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Fenatran

“Quando o rato ri do gato há um buraco perto.”04

Composta por seis modelos de 3,5 a 13 toneladas, a 
nova Família Delivery foi o grande lançamento da VW/
MAN Latin America, que ganhou um novo integrante 
o e-Delivery, o primeiro caminhão leve 100% elétrico

MAN LAtiN AMericA  
Nova família Delivery e caminhão elétrico

Marcada pelo retorno em peso 
das montadoras, que estive-
ram ausentes na última edição, 

a 21ª Fenatran – Salão Internacional de 
Transporte Rodoviário de Cargas, realiza-
da de 16 a 20 de outubro, em São Paulo, 
recebeu mais de 50 mil visitantes e gerou 
um volume de negócios que superou as 
expectativas dos expositores.

O bom resultado está em linha com os si-
nais positivos emitidos pela economia do 
País e confirmados, inclusive, por muitos 
empresários presentes na exposição. 

Durante cinco dias, o público pode ver 
as novidades em produtos e serviços 
preparadas pelos 350 expositores e 
especialmente pelos principais fabri-
cantes de caminhões, implementos 
rodoviários, autopeças, empresas de 
gestão de frotas e postos de combus-
tíveis. Todas as marcas de caminhões 
que estiveram na Fenatran fecharam 
negócios, segundo dados da Anfavea 

é o modelo chamado Express, que reúne 
atributos de um caminhão grande, porém, 
numa concepção de veículo pequeno. 

Uma grande vantagem da nova plataforma 
é que os veículos podem ser transformados 
com facilidade em VUCs (veículos urbanos 
de carga). No próximo ano, os países vizinhos 
do Brasil também iniciarão as vendas dos no-
vos veículos. Com a entrada no segmento 
abaixo de cinco toneladas, a companhia se 
torna uma marca full-liner no mercado.

A suspensão dianteira independente, 
presente nos modelos de 3,5 a 6 tone-
ladas, amplia o conforto a bordo. A sus-
pensão para 9 e 11 toneladas também se 
destaca. Foi projetada com molas para-
bólicas, bastante afinadas para entregar 
conforto e robustez.

O sistema de freios traz discos para os mo-
delos de 3,5 a 6 toneladas, e tambores nos 
9 a 13 toneladas. As rodas foram otimizadas 
para ganhos em capacidade de carga, man-

(Associação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores).

A Editora Na Boléia esteve presente no 
salão, conferindo as novidades que mos-
tramos nesta edição especial. Veja a se-
guir os principais lançamentos da MAN 
Latin America.

Família Delivery

Com o maior número de lançamentos de 
sua história de participação no salão, a 
VW/MAN Latin America mostrou oficial-
mente na Fenatran 2017 a nova Família 
Delivery, um dos mais importantes lança-
mentos da trajetória da companhia.

Composta por seis modelos de 3,5 a 13 
toneladas, a nova plataforma foi desen-
volvida totalmente no País. 

O objetivo da montadora é ganhar parti-
cipação, especialmente no segmento de 
3,5 toneladas. Nesse aspecto, a aposta 
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Fenatran

“O cavalo que chega cedo bebe a água boa.” 05

tendo as mesmas características técnicas 
de desempenho.

e-Delivery

No evento, os visitantes também pude-
ram conhecer o protótipo do primeiro ca-
minhão leve 100% elétrico, o e-Delivery, 
desenvolvido no Brasil, que também pas-
sa a integrar à nova família. 

O caminhão elétrico poderá ser visto no País 
no próximo ano em testes. A produção em 
série deve ocorrer somente em 2020.

O e-Delivery, que pode chegar a uma 
autonomia de até 200 quilômetros, de 
acordo com a aplicação e a configura-
ção do veículo, estará disponível nos 
modelos de 9 e 11 toneladas, conforme 
a necessidade do cliente.

Para recarga, o motorista terá duas op-
ções: a recarga de oportunidade rápida, 
em que é possível assegurar 30% da car-
ga em apenas 15 minutos, e pode ser re-
alizada várias vezes ao longo da rota do 
veículo para aumentar sua autonomia; ou 
a recarga lenta, que em três horas atinge 
a carga máxima.

Outras novidades

Além desse grande lançamento, no es-
tande da montadora estavam expostos 
mais 40 veículos das marcas VW e MAN 
dos leves aos extrapesados.

Na família Constellation, a novidade foi o 
pacote Robust, que trouxe nova roupagem 
à linha e estará disponível para os modelos 
13.190, 15.190, 17.190, 17.230 e 23.230.

O pacote garante novo design do pa-
ra-choque, curto e metálico. Com isso, 
os modelos Constellation Robust terão 
maior ângulo de entrada, facilitando a cir-
culação em terrenos difíceis.

Entre os extrapesados, destaque tam-
bém para o protótipo Constellation 33.440 
Tractor, fruto de uma parceria com o gru-
po VW Truck& Bus, que reúne, num mes-
mo veículo, o chassi e motorização MAN 
com a cabine Constellation. Trata-se de 
um projeto totalmente novo que teve a 
participação das engenharias brasileira e 
alemã. O modelo é destinado às opera-
ções de cana de açúcar e madeira.

Equipado com motor MAN D2676, gera 440 
cv de potência e 2.200 Nm de torque. A trans-
missão automatizada é ZF, com 16 velocida-
des. A capacidade do tanque de combustível 
é de 515 e o CMT é de 125 toneladas. 

O MAN TGX 29.480 Crossover também foi 
outra atração no estande da MAN. O veí-
culo é ideal para as rotas mistas, asfalto e 
terra, que exigem robustez e flexibilidade.

Com elevação na suspensão dianteira e 
traseira, troca da quinta roda e instalação 
de um kit que engloba componentes como 
protetores de farol, suportes especiais de 
amortecedores, proteção aos radiadores, 
entre outros, o MAN TGX 29.480 Crosso-
ver traz ainda cabine espaçosa para mais 
conforto ao motorista. A suspensão da 
cabine com quatro bolsões pneumáticos 
minimiza a transferência da vibração do 
piso para o interior da cabine. 

Os veículos ainda possuem novo sistema 
de iluminação para atender à legislação 
atual e gerar economia ao cliente. Na par-
te interna, o volante também tem novo vi-
sual. Cores claras compõem o interior da 
cabine também para maior conforto. 

Para as cargas sensíveis e otimizadas, 
a montadora fez ainda o pré-lançamento 
do VW Constellation 25.420, 6x2 Pusher, 
com suspensão pneumática integral. 

O modelo possui entre-eixo mais curto, 
atendendo ao segmento de 30 pallets 
com a mesma capacidade do tanque 
de combustível que o já conhecido VW 
Constellation 25.420 6x2.

O VW Constellation 17.280 Tractor na 
versão 4x2 também atraiu atenções, por 
ser o único cavalo mecânico do merca-
do que dispensa o uso do Arla 32. Possui 
motorização MAN D08 com sistema EGR.

e-Delivery

Constellation 33.440 Tractor

TGX 29.480 Crossover

 Constellation pacote Robust



ForD: tecNoLogiAs seMiAutôNoMAs 
e De coNectiviDADe 

“A lua move-se lentamente, mas cruza a cidade.”06

Fenatran

Cada vez mais a tecnologia se faz 
presente no transporte rodoviário 
no Brasil. Nesse ambiente, o con-

ceito de caminhões autônomos ganha 
força e está mais próximo do motorista 
brasileiro. Apostando nessa tendência, 
a Ford apresentou na 21ª Fenatran o 
protótipo Cargo Connect, um caminhão 
com avançadas tecnologias que irá pre-
parar a chegada dos modelos totalmen-
te autônomos.

O veículo foi desenvolvido pela marca no 
Brasil em parceria com empresas do setor, 
tendo como base um protótipo do Cargo 
8x2 com transmissão automatizada. 

Os recursos de segurança são destaques 
no novo veículo. O modelo conta com siste-
ma autônomo de frenagem, alerta de ponto 
cego, assistente de permanência em faixa, 
piloto automático adaptativo, alerta de fadi-
ga e monitoramento de 360 graus do ca-
minhão com câmeras diretamente conecta-
das a uma central de operações. 

Ainda apresenta soluções voltadas à 
produtividade, como gerenciamento in-
teligente de carga, sistema de leitura de 
placas de trânsito, ajuste automático de 
torque e potência, sistema de diagnósti-
co preventivo e um aplicativo que mede o 
desempenho do motorista.

A Ford mostrou o Cargo Connect, um caminhão com 
avançadas tecnologias que irá preparar a chegada 
dos modelos totalmente autônomos. O veículo foi de-
senvolvido pela marca no Brasil, tendo como base um 
protótipo do Cargo 8x2 com transmissão automatizada. 

Inicialmente, o foco da empresa na tecno-
logia semiautônoma será o segmento de 
caminhões leves e médios para atender 
caminhoneiros autônomos e pequenos 
frotistas, público que é carente de inova-
ções para facilitar o seu dia a dia. 

Cargo 1723 8x2 
Torqshift Kolector

A montadora também deu destaque no 
estande à família de veículos vocacionais, 
que atendem às necessidades específi-
cas de determinados tipos de aplicação. 
Foram expostos modelos destinados aos 
segmentos de coleta de resíduos, trans-
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porte de gás, distribuição de bebidas, be-
toneira e ambulância. 

Para o mercado de coleta de resíduos, 
a Ford mostrou um projeto para coleto-
res de até 24m³com veículos 8x2. Trata-
se do Cargo 1723 8x2 TorqshiftKolector, 
que se encontra em operação em Curi-
tiba/PR, mas ainda com câmbio manual. 

F-450 Super Duty

Outra atração no estande da Ford foi o 
F-450 Super Duty Platinum, com cabine 
dupla e tração 4x4, um grande sucesso 
norte-americano. 

Apresentado na feira dos transportes em 
São Paulo como veículo demonstrativo 
do potencial da Série F, o modelo é clas-
sificado como um caminhão do segmen-
to de leves e tem uma concepção que 
combina as características de um veículo 
comercial de trabalho com o conforto e a 
tecnologia de uma picape de grande por-
te, comum nos Estados Unidos para ati-
vidades mistas de rodagem pesada, em 
especial como reboque.

Produzido e vendido exclusivamente na-
quele país, o F-450 não tem ainda previ-
são para o Brasil, mas demonstrou toda 
a tradição de uma linha de veículos de 
grande aceitação, representada no Brasil 
pelo F-350 e F-4000, caminhões semileve 
e leve, respectivamente, para uso urbano 
e nas estradas.

Equipado com motor V8 turbodiesel de 6.7 
litros, o F-450 Super Duty tem mais de 440 
cavalos e torque de 128 kgfm. O chassi 
feito com mais de 95% de aço de alta re-
sistência e a carroceria de liga de alumínio 
de nível militar contribuem para garantir 
uma carga útil de 3.460 kg e capacidade 
de reboque de 14.741 kg. 

Apresenta 20 tecnologias de assistência 
ao motorista exclusivas na categoria, au-
mentando a produtividade e a confiança 
no trabalho. Entre elas, o assistente de ré 
para trailer, o piloto automático adaptativo 
com sistema anticolisão, alerta de ponto 
cego e tráfego cruzado e alerta de perma-
nência em faixa.

A direção adaptativa é outra tecnologia 
nova desenvolvida pela Ford que já gerou 
o registro de oito patentes, além do pedido 
de outras 11. Ela reduz em até um terço o 
esforço no volante em manobras de esta-
cionamento com trailer. 

Todo o sistema – composto por um mo-
tor elétrico, um computador e um redutor 
– fica instalado no próprio volante. Sua 
vantagem é que, em vez de usar uma re-
lação fixa, é capaz de adicionar ou redu-
zir a rotação no volante, dependendo dos 
comandos do motorista e da velocidade 
do veículo. Para se ter ideia, em baixa ve-
locidade, o giro da direção batente a ba-
tente pode ser reduzido em até uma volta. 

A assistência de ré permite ver o reboque 
na tela da central multimídia SYNC em 
manobras e também monitorar o seu com-
portamento na estrada. O piloto automáti-
co adaptativo com assistência anticolisão 
usa o freio-motor para reduzir a velocidade 
e evitar acidentes com reboques pesados. 

Equipado com radar, o alerta de ponto 
cego e tráfego cruzado chama a atenção 
do motorista para obstáculos e a movi-
mentação de veículos, principalmente em 
espaços apertados e estacionamentos.

O alerta de permanência na faixa fun-
ciona com uma câmera montada entre 
o parabrisa e o espelho retrovisor, que 
detecta quando o caminhão sai involun-
tariamente da pista.

Fenatran

“Depois de uma ação tola vem o remorso.” 07

F-450 Super Duty

 Boné Alerta

Outra grande atração no estande da 
Ford foi o lançamento do Boné Alerta, 
um recurso de segurança que avisa o 
motorista que é hora de descansar.

Semelhante a um boné comum, foi de-
senvolvido com sensores que conseguem 
interpretar os movimentos de cabeça do 
motorista, avisa-o quando ele está com 
sono para fazer uma parada de descan-
so. O alerta é feito por três tipos de sinais: 
vibratório, visual e sonoro. 

Para criação do acessório, foi realizado um 
estudo para identificar os movimentos do 
caminhoneiro que fazem parte da sua rotina 
normal de trabalho e os que indicam sono.

O Boné Alerta da Ford foi testado durante 
oito meses por um grupo selecionado de 
motoristas, por mais de 5.000 km em con-
dições reais de rodagem. Ele também foi 
apresentado a especialistas da área de se-
gurança de tráfego e estudos do sono, que 
reconheceram o seu potencial para auxiliar 
na prevenção de acidentes nas estradas. 

O protótipo se encontra em fase de tes-
tes, com vistas ao processo seguinte de 
patenteamento e certificação. Ou seja, 
ainda não há data para a sua produção e 
comercialização no País.

Cargo 1723 8x2 Torqshift Kolector



“A água sempre descobre um meio.”08

Fenatran

As famílias Accelo, Atego, Axor e Actros 2018 
ganham quase 30 novos recursos de tecnologia, 
conforto, segurança, desempenho e economia. 

MerceDes-BeNz: LiNhA De cAMiNhões 
2018 gANhA quAse 30 Novos recursos

A Mercedes-Benz participou da Fe-
natran 2017 com um dos maiores  
 estandes do evento. No salão, 

a montadora lançou sua linha de cami-
nhões 2018, que conta com quase 30 no-
vos recursos de tecnologia, conforto, se-
gurança, desempenho e economia para 
as famílias Accelo, Atego, Axor e Actros. 

Os caminhões leves Accelo 815 e Acce-
lo 1016, além do médio Accelo 1316 6x, 
foram apresentados com 15 novos recur-
sos, entre os quais nova cabina estendida 
e o novo câmbio totalmente automatizado 
de seis marchas, sem pedal de embrea-
gem, que promete proporcionar mais de-
sempenho e conforto para o motorista na 
condução do veículo. 

Outras novidades para essa família 
são o sistema de inteligência com au-
xílio de partida em rampa e controle de 
tração das rodas, que traz mais prati-
cidade, segurança e economia na con-
dução do caminhão.

O painel de instrumentos também vem 
com novas funções, como pressão de 
turbo e alarme de velocidade, facilitando 
o monitoramento e a condução do veícu-
lo. O novo Accelo também possui tanque 
adicional de combustível de 150 litros, 
elevando para 300 litros a capacidade to-
tal do modelo.

A Mercedes-Benz também apresentou 
novidades para a linha Atego. Foram 13 

novos itens, entre eles, novo climatizador, 
painel com novas funções, novo piloto au-
tomático, sistema de distribuição da força 
de frenagem e controle de tração.

O Atego 2426 6x2 ganhou câmbio au-
tomatizado Mercedes PowerShift de 8 
marchas para aumentar o conforto de 
dirigibilidade para o motorista e asse-
gurar economia no consumo para os 
transportadores.

Já o Atego 2430 6x2 e 3030 8x2 também 
foram apresentados com a nova geração 
do Mercedes PowerShift para auxílio de 
partida em rampa e sensor de inclinação 
de via, que promete mais comodidade e 
segurança na condução do caminhão.

Actros especial retrô

Axor
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Novidades nas famílias 
Axor e Actros
Já a linha Axor teve como principal 
destaque o novo túnel do motor re-
baixado, que torna o Axor o caminhão 
com o túnel mais baixo de sua catego-
ria. Essa família de extrapesados ga-
nhou 13 novidades.

Na Série Actros, os visitantes puderam con-
ferir a nova grade frontal na mesma cor do 
caminhão, além das novas cores de cabi-
na, painel de instrumentos com novas fun-
ções, atualização da inteligência do câmbio 
Mercedes PowerShift e para o novo piloto 
automático, que pode proporcionar econo-
mia de combustível de até 1%.

No evento, a montadora também divulgou 
as novas cores de cabina para todas as fa-
mílias de caminhões, com inéditas opções.

Série especial retrô
Para homenagear seus clientes, a mon-
tadora lançou ainda uma série exclusiva 
do Actros, inspirada no visual “retrô” dos 
clássicos caminhões com cabinas semi
-avançadas L-1111 e L-1113 das décadas 
de 1960 e 1970. 

E para celebrar os 20 anos da Sprinter no 
Brasil, a Mercedes-Benz também apro-
veitou a feira para mostrar a “Sprinter Edi-
ção Especial 20 anos no Brasil”. 

Esta é uma série limitada e exclusiva de 
20 unidades, que ganha itens de segu-
rança inéditos, como assistente de parti-
da em rampa e câmera de ré.

Conectividade e interatividade

Em tempos de conectivi-
dade e interatividade, a 
Mercedes-Benz também 
reforçou o programa de 
fidelidade e recompen-
sas para clientes Merce-
deiros de Verdade, que 

com meses de lançamento do seu App já 
acumulava mais de 13 mil downloads. 

A promoção oferece brindes instantâneos 
e cupons virtuais para sorteios dos ca-
minhões. Após a fase promocional, que 
vai até 31 de janeiro de 2018, os clientes 
passam a contar  com um programa de 
fidelidade e recompensas definitivo, de 
fábrica, que dará vantagens e recompen-
sas para os participantes.

Também com foco em conectividade, a 
Mercedes-Benz anunciou na Fenatran 
sua parceria com o TruckPad, aplica-
tivo para smartphones que liga direta-
mente o caminhoneiro ao contratante 
de frete. 

Por meio dessa parceria, a empresa tem 
acesso a um expressivo universo de ca-
minhoneiros, estreitando relacionamen-
tos e ampliando o conhecimento sobre 
seu perfil e hábitos, o que permite falar 
diretamente com eles, entender suas de-
mandas e oferecer novas soluções.

No estande da marca, o visitante também 
pôde conferir a nova funcionalidade de 
Telediagnose do FleetBoard, a Oficina de 
Alta Performance, Serviços Dedicados e 
Kits de peças genuínas por segmento.

AXOR atego

ACCELO Sprinter
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“As crianças são a recompensa de vida.”10

scANiA 
soLuções e serviços pArA reDuzir 

custos e AuMeNtAr A reNtABiLiDADe
Com dois estandes, a Scania apresentou um pacote de soluções, com 
foco em produtos, serviços e o motorista, visando reduzir o custo total 
da operação e aumentar a rentabilidade dos negócios dos clientes

Em sua participação na Fenatran, 
a Scania esteve representada por 
dois estandes conectados entre si, 

onde apresentou um pacote de soluções, 
com foco em produtos, serviços e o moto-
rista. Tudo isso para reduzir o custo total 
da operação e aumentar a rentabilidade 
dos negócios dos clientes. 

O estande principal, com mais de 2.000 
metros quadrados, abrigou a Área de 
Soluções e o Espaço Amanhã. Já no 
outro estande, com em 700 metros 
quadrados, estava o Espaço 60 Anos, 
um local exclusivo que comemorou as 
seis décadas de Scania no Brasil, com-
pletadas em 2 de julho.

A Fenatran foi escolhida pela marca para 
ser palco do lançamento de cinco cami-
nhões e de dois serviços. No segmento 
de rodoviários, os destaques foram os ve-
ículos com novas motorizações, de 450 e 
510 cavalos, equipados com um sistema 
de injeção de alta pressão, que oferecem 
até 5% a mais de economia de combus-
tível. São produzidos em CGI, um com-

posto compactado de ferro e grafite que 
duplica a resistência à fadiga.

A marca também anunciou a ampliação 
da gama V8 com um cavalo mecânico 
apto a acoplar o Super Rodotrem, com-
posição inédita de 11 eixos, capacidade 
de 91 t e 620 cv de potência. Com esse 
lançamento, a montadora inaugura um 
novo nicho para atender os segmentos 
canavieiro, de grãos, insumos agrícolas e 
de produção rural. 

O motor V8, de 16 litros, tem 620 cv de 
potência e desenvolve torque de 3.000 
Nm. Para a nova configuração, a marca 
oferece um sistema de filtragem de ar do 
motor específico para a aplicação fora de 
estrada, instalado na traseira da cabine. 

Em Serviços, a fabricante apresentou o 
Programa de Manutenção com Planos 
Flexíveis no mercado brasileiro, modalida-
de em que, por meio da conectividade, o 
veículo informa o momento ideal de parar 
para a manutenção. Nesse novo sistema, 
o pagamento passa a ser feito de acordo 

com a quilometragem rodada de cada veí- 
culo e a tarifação por consumo de com-
bustível (ou seja, quanto mais economizar 
diesel menos o cliente pagará). 

Para garantir maior produtividade e 
menores custos, o motorista é uma 
peça fundamental, sendo um dos res-
ponsáveis na busca pela melhoria da 
rentabilidade da operação.

Nesse aspecto, a Scania oferece o Dri-
ver Services, que orienta o cliente por 
meio de um conjunto de ações focadas 
no motorista e dispõe de treinamento e 
coaching personalizado, visando o apri-
moramento no modo de direção. Esse 
serviço pode diminuir até 10% o consumo 
de combustível. 

Celebrando a história

No Espaço 60 anos, o visitante teve a 
oportunidade de presenciar atividades di-
ferenciadas, o que transformou o espaço 
em uma verdadeira viagem no tempo. No 
local, a montadora pôde contar a história 
da marca, sua herança e contribuição ao 
Setor do Transporte Rodoviário de Cargas.

Neste espaço, o destaque foi a divisão 
exclusiva de caminhões laranjas, os 
famosos “jacarés”. A área expôs nove 
veículos históricos: L 71 (importado em 
1957), L 75 (representante da primeira 
linha de caminhões da marca produzida 
no Brasil), L 76, L 110 S, LK 140 V8, L 111 
S, T 112 HW, T 113 H, da icônica Série 3, 
e o T 124, da Série 4, lançada em 1998. 
 
Outra atração da fabricante foi o cami-
nhão-show Streamline R Highline 620 
6x4, estilizado e preparado para a Fena-
tran 2017. Os outros veículos exibidos fo-
ram: P 310 8x2 (semipesado campeão de 
vendas da marca), Streamline G 360 6x2, 
R Highline 440 6x2, Streamline R 440 8x2 
e Streamline R Highline 480 6x4.
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Fenatran

“O dinheiro é mais afiado do que uma espada.”12

Volvo: Caminhão autônomo

Daf: Aposta no segmento offroad
Disposta a ingressar em novos nichos 
e aumentar sua participação no merca-
do brasileiro, a DAF Caminhões Brasil 
anunciou na Fenatran 2017 sua entrada 
no segmento offroad. A marca lançou os 
modelos CF85 e XF105 para operações 
de cana e madeira, produzidos na fábrica 
do Paraná.

O CF85 off road está disponível em três 
opções de cabine: a Day Cab, a  Sleeper 
Cab e a Space Cab, com cama e teto alto.

A linha XF105 off road está disponível 
em duas opções de cabine, Comfort Cab 
e Space Cab, ambas com cama e agre-
gando todos os opcionais e diferenciais 
da linha CF. Os dois modelos também 
contam com o primeiro degrau de aces-
so à cabine reforçado, aumentando sua 
durabilidade.

Os dois modelos são equipados com 
motor PACCAR MX 13, de 12,9 litros. 

Tradicional expositora da Fenatran 2017, 
a Volvo levou para a feira o primeiro cami-
nhão autônomo já testado para ser utilizado 
em uma operação de transporte no Brasil. 

O novo veículo foi desenvolvido para o 
segmento sucroalcooleiro e tem como 
apelo a promessa de reduzir as perdas 
de produtividade provocadas pelo piso-
teamento de brotos da planta durante a 
colheita, um problema recorrente da in-
dústria canavieira. Segundo a montado-
ra, o novo veículo pode eliminar até 5% 
dessa perda.

O caminhão autônomo foi desenhado pe-
los engenheiros da Volvo no complexo in-
dustrial da empresa em Curitiba, no Para-
ná, em colaboração com os especialistas 
da marca na Suécia e com os técnicos da 
Usina Santa Terezinha.

Para comemorar os 90 anos da Volvo 
Trucks, a montadora também apresentou 

O CF85 com potência de 460 cv e o 
XF105 de 520 cv. 

Para garantir o desempenho em ambien-
tes de uso severo, os veículos ganharam 
embreagem Sacks Heavy Duty e trans-
missão ZFASTronic automatizada de 16 
marchas.  Os modelos contam também 
com seletor Dual Driving com modos de 
condução On Road ou Off Road. 

A admissão de ar é do tipo ciclônica, 
com filtro centrífugo, com filtragem de 
até 80%, que promete melhorar a per-
formance do filtro, o que reduz o con-
sumo de combustível. 

O XF105 off road atende à nova legisla-
ção que permite PBTC de 91 toneladas, 
em rodotrens de 11 eixos, uma solicita-
ção do setor sucroalcooleiro. Com sus-
pensão traseira trapezoidal, desenvol-
vida para 26 toneladas, o modelo pode 
chegar a 32 toneladas.

na Fenatran a Série especial do pesado 
FH, que foi inspirada na Performance Edi-
tion, uma edição especial de caminhões 
recentemente apresentada na Suécia.

A nova Série tem uma configuração dife-
renciada, sendo composta por dois mo-
delos: os FH540 6x4 e do FH460 6x2. 

A série Performance Edition terá apenas 
40 unidades, disponíveis nas cores espe-
ciais azul e prata. 

Os veículos são equipados com sus-
pensão pneumática, carenagens la-
terais e defletores, além de spoiler 
dianteiro e degraus na cor da cabine e 
bancos de couro. 

Para garantir maior segurança, os veícu-
los também contam com espelhos angu-
lares, no lado esquerdo do motorista e 
direito do passageiro, melhorando sensi-
velmente o campo de visão do condutor.

Na Fenatran, a Volvo apresentou o primeiro caminhão autônomo testa-
do para uma operação brasileira. DAF exibiu os novos caminhões que 

marcam sua entrada no segmento off-road
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Fenatran

“A ociosidade é a mãe de todos os vícios.” 13

Em sua volta à Fenatran, a Peugeot anun-
ciou sua nova ofensiva para o segmento 
de comerciais leves. A marca lançou ofi-
cialmente o Peugeot Expert, em dois mo-
delos (a Expert Business 1.6 e a Expert 
Business Pack 1.6). Com carga útil de 
1.500 kg e volume de até 6,6m³, o furgão 
de 5,30m de comprimento foi criado para 
o transporte em trechos urbanos. É ca-
paz de acessar estacionamentos com até 
1,94m de altura máxima.

Um dos diferenciais do modelo é o Mo-
duwork, equipamento que possibilita o 
aumento de espaço para transportar car-
gas longas. Além disso, a tampa na divi-
sória também pode-se abrir e aumentar 
ainda mais o comprimento útil (4 metros).

A cabine conta com 60 litros de porta-
trecos, além de isolamento acústico do 
motor, que impede o ruído. O painel de 
instrumentos permite alinhamento em po-
sição superior, o que facilita a leitura das 

informações necessárias para as exigên-
cias do trabalho em um utilitário. 

São quatro quadrantes com agulha e 
uma tela central LCD, que exibe, entre 
outros dados, as indicações do com-
putador de bordo, regulador e limita-
dor de velocidade e GSI (indicação de 
necessidade de troca de marcha).

Graças à função de sua motorização 
EURO 6, o novo furgão da Peugeot tam-
bém tem menor nível de emissões de 
gases poluentes. O sistema de freios é 
composto por discos dianteiros e trasei-
ros, sendo os da frente ventilados, além 
de possuir controle de estabilidade, que 
impede que o motorista perca o controle 
do veículo em situações de risco.

Para o próximo ano, a montadora irá lan-
çar a Nova Boxer também no segmento 
de utilitários de até 2700 kg de capacida-
de de carga.

Peugeot: Novo Peugeot Expert

A Daily City 30S13 foi uma das novidades da Iveco na Fenatran. 
Já a Peugeot exibiu seu grande lançamento no segmento de utilitários: 

a Peugeot Expert

Iveco: Nova Daily City 
O grande anúncio da Iveco na Fenatran 
foi a nova integrante da Família Daily: a 
Daily City 30S13, disponível nas versões 
chassi cabine e furgão, que atende às 
restrições de circulação das grandes ci-
dades e permite ao motorista a utilização 
de carteira de motorista B.

Com PBT de 3,5 toneladas, tem altura 
reduzida para maior conforto ao mo-
torista. O novo modelo ganhou ainda 
novo motor FPT Industrial, F1A de 2,3 
litros, proporcionando economia de 
combustível. 

O modelo é também mais leve: houve re-
dução da tara para um aumento da capa-
cidade de carga útil. 

O propulsor tem maior potência, que varia 
de 150 a 170 cavalos, e conta com a tec-
nologia EGR, que dispensa o uso de Arla.

Conforto também foi uma precupação da 

montadora. O modelo tem nova suspen-
são dianteira independente de última ge-
ração, que promete melhorar também a 
dirigibilidade. 

O novo chassi ganhou um eixo traseiro 
moderno e adequado para a missão de 
entregas em centros urbanos. 

Outras novidades da marca foram os 
novos Tector de 8 e 11 toneladas, que 
podem ter configuração com o tercei-
ro eixo, possibilitando a versão de 13 
toneladas, além da edição especial 20 
anos do Hi-Way, que terá apenas 20 
unidades.

A Iveco anunciou também na feira um 
novo ciclo de investimento no Brasil de 
US$ 120 milhões, com início neste se-
gundo semestre de 2017 até o primeiro 
semestre de 2019, voltados exclusiva-
mente à pesquisa e ao desenvolvimento 
de produtos.
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A bateria é um sistema fundamental para qualquer veículo. Se a bateria falhar, a 
pessoa pode ficar parada, causando aborrecimentos e até riscos, dependendo do 
lugar onde houve a pane. Por isso, é importante ficar atento e tomar alguns cuida-
dos que podem prolongar a vida da bateria. Quando o motorista tiver um proble-
ma, a primeira coisa a se fazer é confirmar se a causa da parada 
realmente é a bateria. Em muitos casos, será indicado no painel 
do veículo. Saiba o que não deve ser feito, bem como algumas 
atitudes erradas do dia a dia que se tem com a bateria. 

O aumento no roubo de cargas reflete uma tendência de crescimento da criminali-
dade no Brasil. Em ranking de 57 países listados pelo Joint Cargo Committee Annu-
al Cargo Forum e divulgado em março deste ano, o Brasil figura como oitavo país 
mais perigoso para o transporte de cargas, com classificação de risco “muito alto” 
para a atividade.  Com isso, a venda de soluções móveis chama-
das de Iscas subiu 68% nos últimos 12 meses, o que permitiu de-
tectar o dobro de ocorrências de sinistros neste mesmo período.
As Iscas são equipamentos pequenos e de fácil ocultação, para o 
rastreamento e monitoramento de cargas. 

saiBa +

saiBa +

Boleia news 

“A beleza está no olho do observador.”16

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

PerdA dA CNH sem CHegAr Aos 20 PoNtos

PNeus iNteligeNtes ComeçAm A se torNAr reAlidAde

Artigo: teCNologiA CoNtrA o roubo de CArgAs 

mAior vidA útil PArA As bAteriAs AutomotivAs

Começou a circular na Internet, em meados de setembro, o vídeo em que um 
pneu em desenvolvimento pela fabricante Continental será capaz de se adaptar 
às condições do piso. Outra notícia informou que Goodyear já havia desenvolvido 
um sistema em que o pneu seria capaz de se autocalibrar. Chamado de AMT (Air 
Maintenance Technology), através de um dispositivo colocado no 
lugar da válvula e acoplado a uma mangueira no interior do pneu, 
seria capaz de “puxar” o ar do ambiente externo para dentro do 
pneu. Vamos aguardar para ver se isso se torna realidade e, prin-
cipalmente, a preços acessíveis. saiBa +

Tem crescido, em todo o País, o número de motoristas com a Carteira Nacional 
de Habilitação suspensa. Mas poucas pessoas sabem é que o motorista pode 
ter a habilitação suspensa, mesmo sem ter atingindo os 20 pontos, com uma 
única infração gravíssima. E com as novas regras que passaram a valer em 
todo o Brasil, desde 1º de novembro, o período mínimo de sus-
pensão para quem comete essas infrações dobrou, passando 
de um para dois meses. Por isso, o Detran.SP alerta para dez 
atitudes que tiram o direito de dirigir dos motoristas mesmo sem 
atingir 20 pontos no período de um ano. saiBa +
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boléiA tv: www.NAboleiA.Com.br

AssistA 
No portAl

AssistA 
No portAl

AssistA 
No portAl

A Editora Na Boléia esteve presente na Fenatran, o maior 
salão do transporte rodoviário de cargas da América Latina, 
que aconteceu em outubro, em São Paulo, para conferir as 
principais novidades da feira.

Veja alguns dos lançamentos revelados pela MAN Latin 
America, como a nova família Delivery e o protótipo do pri-
meiro caminhão leve 100% elétrico.

A Ford apresentou o Cargo Connect, além do Boné Alerta, 
equipado com sensores que monitoram o motorista, sinali-
zando sempre que ele estiver com sono.

A Mercedes-Benz lançou sua linha de caminhões 2018, 
que conta com quase 30 novos recursos para as famílias 
Accelo, Atego, Axor e Actros.

vídeos Fenatran 2017



Librelato: Novidades em quase todas as linhas

A Fix Implementos lançou um novo ser-
viço: transformações de Rodotrem. A 
empresa, sediada em Guarulhos/SP, 
apresentou na feira oficialmente esta no-
vidade para o mercado, que despertou o 
interesse dos visitantes. 

O equipamento é composto por alta tec-
nologia e qualidade, e promete atender 

com rapidez às demandas 
dos clientes, dentro das es-
pecificações e regulamenta-
ções exigidas pelo Conselho 
Nacional de Trânsito (Con-
tran). Possui entre 25-30 
metros de comprimento e um 
PBTC de até 74 toneladas.

Para desenvolvimento des-
se novo serviço, a empresa 
se baseou em pesquisas de 

mercado, que apontaram para novas 
exigências dos clientes diante da nova 
conjuntura econômica.

Uma das vantagens da transformação 
está no fato de o cliente poder utilizar 
uma carreta que está parada, adequan-
do-a para um novo produto que atende 
às demandas da frota, sem precisar de-
sembolsar grandes quantias em um pro-
duto novo.

Na Fenatran, a FIX concretizou impor-
tantes negócios. Foram fechadas 78 
transformações de carretas para Ro-
dotrem, além de comercializados 600 
pares de lonas com grandes parceiros 
comerciais, entre eles, Júlio Simões, 
Salvador Logística, Grupo Petrópolis, 
Expresso Mirassol, TND, TG Log, entre 
outras empresas. 

Fenatran

18

Na Fenatran 2017, a Librelato Implemen-
tos Rodoviários levou seus principais lan-
çamentos: o Baú Frigorífico e o Rodrotrem 
para o setor canavieiro. Também foram 
apresentadas outras novidades, como o 
Graneleiro Librelato Linha Premium, que 
traz diferenciais importantes, sendo com-
posto por alumínio e polietileno. A caixa de 
carga possui novo revestimento em mate-
rial alternativo (Eco+), que é mais leve e 
resistente e ecologicamente correto. 

Outras novidades do produto são as 
lanternas traseiras com design exclu-
sivo, iluminação em LED e luz de indi-
cação de direção sequencial.

No salão, a Librelato também levou o 
Tanque Cilíndrico em Aço Inox de 47 mil 
litros. Fabricado em inox 304L, possui 
maior capacidade de carga entre os pa-
drões do mercado, segundo a empresa.

Fix Implementos: Transformações de Rodotrem

Graças a sua construção, otimiza o trans-
porte de combustíveis e químicos leves. 
O implemento permite transportar até 47 
mil litros de gasolina, 44 mil litros de álco-
ol e 43 mil litros de diesel. 

Na prática, transporta, segundo a empre-
sa, até dois mil litros a mais do que os mo-
delos disponíveis atualmente no mercado.

Possui válvulas de fundo com aciona-
mento pneumático e já está preparado 
para instalação do sistema Botton loading 
com recuperador de vapor.

Outro lançamento recente apresentado 
pela empresa no salão foi o Bitrem Bas-
culante, que, segundo a Librelato, é mais 
leve e oferece maior resistência e facili-
dade de escoamento da carga, e seu mo-
delo plano garante mais versatilidade no 
carregamento de bags e pallets.

Librelato apresentou as novidades na linha Graneleiro 
e FIX destacou seu novo serviço: transformações de 
Rodotrem.

“Ações falam mais alto do que palavras.”

Giro pela Fenatran
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Fenatran

“Cérebro é melhor do que músculos.” 19

A Rossetti marcou sua presença na Fena-
tran 2017, apresentando o Semirreboque 
da Linha VR com 40m³de capacidade. O 
nome do produto é uma homenagem ao 
fundador da empresa, Vasco Rossetti. O 
grande diferencial do implemento está no 
fato de ser mais leve (houve uma redução 
de 80% das colunas de sustentação). 

É indicado para operações nos setores de 
construção pesada, areia e brita e minera-
ção. A posição geográfica da caixa de car-
ga também facilita este processo, e o novo 
modelo ainda possui maior ângulo de bás-
cula quando comparado à série anterior.

O semirreboque basculante também rece-
beu reforços diagonais tubulares, garantin-
do mais rigidez e mais resistência durante 
torções. Com design exclusivo da caixa de 
carga, o implemento está disponível com 
portas de abertura lateral ou convencional. 

A Truckvan aproveitou a Fenatran 2017 
para apresentar a nova unidade móvel 
de eventos: a ONYX 110, uma carreta 
com suspensão independente e sistema 
de automação, já disponível no merca-
do. Durante o salão, a empresa também 
anunciou sua parceria com a Randon, 
que escolheu a Truckvan como distribui-
dora plena na Grande São Paulo, tornan-
do-se responsável pelo atendimento de 
29 municípios da região metropolitana em 
todas as linhas de produtos, pesados, le-
ves, peças, serviços, consórcios, pneus, 
entre outros.

Outra atração no estande da Truckvan 
foi o semirreboque com piso móvel para 
transporte de biomassa, que tem como 
vantagem proporcionar uma redução 
de custo e mais agilidade na entrega. A 
empresa ainda expôs o Smart Truck, um 

Rossetti: Novo semirreboque mais leve

Truckvan: Parceria Randon e novo portfólio Fix Implementos: Transformações de Rodotrem

Também conta com duas posições de pino
-rei, para operação tanto em veículos de 
três quanto de quatro eixos.

Outra atração no estande da Rossetti foi 
a caçamba Meia Cana, um produto tra-
dicional da empresa, muito utilizado na 
mineração e construção pesada. No es-
tande estava exposta a versão de 20m. 

A Meia Cana possui caixa de carga cons-
truída em aço especial, o que, segundo a 
empresa, proporciona alta resistência ao 
impacto e à abrasão, sem a necessidade 
de “costelas” e longarinas, que tornam o 
centro de gravidade mais baixo e aumen-
tam o peso do implemento.

Segundo a empresa, a aceitação do pro-
duto é bastante positiva no setor: são 
mais de 20 mil unidades vendidas no Bra-
sil e no exterior. 

semirreboque pequeno atrelado a um ca-
valo mecânico de 8 a 10 toneladas, que 
proporciona maior facilidade nas áreas de 
logística e transporte de cargas.

Diversificando seu portfólio, a Truckvan 
também mostrou a Cargo Bike, uma 
bicicleta elétrica para transpor-
te de pequenas mercadorias no 
last mile (última milha). Além de 
ser amigável ao meio ambiente, 
o veículo tem a vantagem de ge-
rar emprego e renda.

Já para proporcionar experiências 
especiais para o público, o espa-
ço TruckEscape no Gelo ofereceu 
aos visitantes uma oportunida-
de de descontração por meio de 
um jogo de fuga. Idealizado pela 
Truckvan, Thermo King e Escape 

Time especialmente para Fenatran, reu-
nia até dez pessoas que precisavam de 
muita comunicação, controle emocional e 
sangue-frio para resolver alguns enigmas 
em até 20 minutos com um agravante: 
a temperatura da unidade móvel estava 
bem baixa.

No salão, Rossetti lançou semirreboque da Linha VR, mais leve, 
e Truckvan apresentou novos projetos.
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Vipal: Plataforma interativa 

A TP Industrial do Brasil, empresa que 
produz e comercializa pneus para ca-
minhão, ônibus, tratores e máquinas de 
construção e mineração com a marca Pi-
relli e que pertence ao grupo Prometeon 
Tyre Group (ex- Pirelli Industrial), apre-
sentou na Fenatran 2017 novos produtos 
que complementam a linha premium SÉ-
RIE:01, visando atender às novas neces-
sidades do mercado, principalmente nos 
segmentos urbano e misto. A SÉRIE 88 
também tem dois produtos lançados nes-
ta edição da Fenatran.

O destaque da SÉRIE:01 foi o FG:01, na 
medida 235/75R17.5, o primeiro pneu pro-
jetado para o segmento misto no Brasil. 
Este produto foi desenvolvido para res-
ponder a uma necessidade das monta-
doras, além da tendência de migração do 
mercado, graças à maior capacidade de 

transporte de carga dos veículos médios. 
Segundo a empresa, o FG:01 tem alta re-
sistência e elevado índice de reconstrução 
como suas principais características.

Outro lançamento é o MC:01 Plus na me-
dida 295/80R22.5. Com talão 30% mais 
reforçado, o pneu, para uso em transpor-
te urbano e intermunicipal de pessoas ou 
cargas, promete maior resistência, dura-
bilidade e segurança em eixos direcio-
nais, trativos e livres. 

Ainda na SÉRIE:01, o FR:01, pneu de-
senvolvido para as estradas e que atual- 
mente equipa os caminhões da Copa 
Truck, passa a ter uma versão Racing, 
específica para uso em corridas. Este 
pneu é fruto de todo o trabalho feito 
in loco pela TP Industrial do Brasil nas 
etapas da competição.

Única empresa do segmento de reforma 
presente na Fenatran 2017, a Vipal desta-
cou no salão a nova plataforma Vipal Re-
solve, a rede social do transportador, um 
canal interativo criado pela empresa para 
o mercado que ajuda os profissionais do 
segmento de transportes na resolução 
dos dilemas da sua rotina de trabalho, 
além de conectar o setor como um todo.

Profissionais de diferentes áreas ligadas 
a esse mercado podem participar e in-
teragir, pois o produto não é exclusivo a 
clientes da empresa. Portanto, qualquer 
pessoa ligada ao universo do transporte 
é bem-vinda. O objetivo é criar um espa-
ço para debates, trocas de experiências 
e esclarecimento de dúvidas. Os usuários 
podem escolher como vão paticipar, com 
base em assuntos predefinidos: Gestão 
de Pessoas, Desempenho Quilomêtrico, 
Economia de Combustível, gestão de 

TP Industrial: Segmentos urbano e misto

Pneus e Manutenção, podendo postar 
suas dúvidas e sugestões. Caso surjam 
questões cujo assunto não seja de domí-
nio da Vipal, a empresa, como gerencia-
dora do sistema, convida outras compa-
nhias ou profissionais com essa expertise 
para colaborar.

A Vipal também exibiu na feira seu mix 
de soluções para o transporte, com des-
taque para as Bandas ECO, desenvolvi-
das com uso de compostos especiais 
de borracha e configuração de dese-
nho das bandas, que prometem índices 
maiores de economia de combustível.

Em recente teste, com uma empresa de 
Santo André/SP, a Viação Vaz, que rodou 
com uma banda DV-UM3B ECO da mar-
ca, foi registrada economia de combustível 
de 18,7% na comparação com o desenho 
padrão de outras empresas concorrentes.

Fenatran

Vipal Resolve, a rede social do transportador, foi o 
destaque no estande da Vipal. A TP Industrial/Pirelli 
apresentou novidades para os segmentos misto e urbano. 

Giro pela Fenatran

“Atravesse o rio onde é mais raso.”20
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A Chiptronic, indústria que desenvolve so-
luções para área automotiva, apresentou 
na Fenatran sua linha de equipamentos 
eletrônicos, desenvolvida para viabilizar o 
diagnóstico e reparação veicular. 

Entre os produtos expostos estava o 
scanner diesel Advanced, para diagnósti-
co em veículos a diesel leves e pesados, 
que utilizam motor eletrônico. 

O equipamento realiza a leitura de falhas 
presentes e passadas nos diversos mó-
dulos dos veículos a diesel, faz leitura de 
sensores e interruptores em tempo real, 
além de apresentar funções avançadas, 
como testes dos atuadores, programação 
e ajustes, além de diagnósticos e testes 
em sistemas imobilizadores. 

A empresa ainda mostrou o Connect Bus, 
uma interface de informações da rede de 

Empresa global que atua no fornecimento 
de informações de gestão de frotas, se-
gurança do motorista e de soluções de 
rastreamento de veículos, a Mix Telema-
tics apresentou na Fenatran o MiX Smart, 
uma solução integrada à telemetria, que 
oferece o Rotograma Falado para alertar 
o motorista, por meio de voz, a respeito 
de perigos da via.

Quando associado à telemetria também 
informa o motorista quanto à sua forma 
de condução, identificando e corrigindo 
erros em tempo real, como, por exemplo, 
excesso de velocidade, freadas bruscas 
etc. O serviço funciona independente-
mente da comunicação com rede GPRS, 
ou seja, em áreas de sombra.

Outra novidade da empresa foi o Mix 
Vision, que combina dados do vídeo, 

Chiptronic: Sistemas eletrônicos

Mix Telematics: Soluções avançadas de telemetriaTP Industrial: Segmentos urbano e misto

dados existe nos veículos. Faz a captura 
dos mais diversos protocolos automotivos 
adotados atualmente no mercado. 

A solução não só apenas coleta os 
dados da rede, como processa, arma-
zena e entrega (Bluetooth, Wi-FI ou 
GPRS) as informações relevantes para 
o gerenciamento avançado de veí- 
culos, revisões, diagnóstico e outras 
aplicações.

Nessa linha, a Chiptronic exibiu tam-
bém o Connect Bus, mais o módulo 
de rastreamento, que permite a me-
dição de informações relevantes em 
sistemas embarcados que necessi-
tam de instruções ou coleta de dados. 

Atende também empresas que ne-
cessitam de monitoramento avança-
do de dados.

veículo e para análise de incidentes, 
podendo ser usado até mesmo em 
reivindicações de seguros e iniciati-
vas de saúde e segurança.

A solução é composta por quatro câme-
ras instaladas no veículo, que cobrem re-
gião frontal, interior da cabine, lateral 
direita e lateral esquerda. Com essa 
tecnologia, a empresa pode acompa-
nhar quais eventos e comportamentos 
levam a um acidente a partir das ima-
gens capturadas pelas câmeras. As 
imagens são registradas com vídeos e 
armazenadas na nuvem, permitindo a 
reconstituição de acidentes.

As imagens também podem ser usa-
das para o treinamento do motorista, a 
fim de garantir práticas de direção mais 
seguras. Complementando a linha de 

produtos, a Mix Telematics mostrou tam-
bém o software Jornada de Trabalho, que 
permite monitorar, de forma automatiza-
da, o tempo de direção e eventos críticos 
no percurso do motorista, verificando e 
calculando descansos obrigatórios por 
lei, horas extras, adicionais noturnos etc.

Chiptronic apresentou soluções para diagnóstico e reparação 
veicular. Mix Telematics mostrou seus lançamentos em
telemetria avançada.

Fenatran

“As coisas não mudam; nós é que mudamos. ” 21
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Cummins Brasil: Soluções conectadas

A Thermo King, fabricante de soluções 
para controle de temperatura para o 
transporte refrigerado, lançou na Fe-
natran a SLXi 400, nova plataforma de 
refrigeração, monotemperatura para se-
mirreboques, que promete proporcionar 
economia de combustível.

Conforme a empresa, dependendo da apli-
cação, pode-se conseguir economia média 
de combustível acima de 9%, o que impac-
ta o custo operacional do transportador.
 
Nessa linha, a empresa oferece tam-
bém duas opções para small trucks, 
o Thermo King da Série C (C-350 e 10, 
voltados a produtos refrigerados, e o 
o C-450 e MAX 3, para produtos con-
gelados). 

Ambos os equipamentos funcionam com 
refrigerantes ecologicamente corretos e 

contam com um controlador mais compacto 
e simples.

A Thermo King ainda destacou no evento 
a V-800 MAX 20, uma solução de refri-
geração para baús de 5 a 7 metros. Ou-
tra atração no estande foi o T-600R, um 
equipamento autônomo voltado a cami-
nhões trucks com baú entre 6 e 7 metros. 
Atende às necessidades de refrigeração 
e de transporte de produtos resfriados e 
congelados, podendo, inclusive, aquecer 
a carga se necessário.

Chamou atenção também no estande 
da empresa o novo painel solar Thermo-
Life®, uma solução que fornece energia 
alternativa limpa. 

Desenvolvido para contribuir para economia 
de combustível, reduzir emissão de poluen-
tes e aumentar a eficiência de operação.

Durante a Fenatran, a Cummins Brasil 
exibiu seu sistema de telemetria, já em 
teste no País. A solução permite diagnós-
tico de falhas a distância, com informa-
ções que são encaminhadas instantanea-
mente para o transportador ou motorista. 
O produto pode ser customizado de acor-
do com a demanda do cliente.

A empresa ainda apresentou o Over 
The Air, um sistema compatível com os 
motores Euro VI, já desenvolvidos pela 
fabricante de motores, que permite exe-
cutar atualizações de software do motor 
com o caminhão ou a frota em operação. 

Dessa forma, o transportador ou gestor 
consegue manter maior controle sobre o 
desempenho e o gerenciamento dos veí-
culos, obtendo mais economia ao reduzir 
a necessidade de visitas aos distribuido-
res para eventuais calibrações.

Thermo King: Produtos para eficiência energética

A fabricante de motores também anun-
ciou a nova aplicação no segmento de 
caminhões leves da motorização ISF 
2.8 (tecnologia EGR – Recirculação de 
Gases de Exaustão) e turbo de geo-
metria variável, que permite à empresa 
potencializar veículos mais leves e ofe-
recer soluções para atender às normas 
Euro VI.

Outros destaques foram as tecnologias 
Emission Solutions, Cummins Filtration e 
Cummins Turbo Technologies, integradas 
em motorização ISF 4.5, além do motor 
ISG 12, que apresenta alta potência e 
baixo peso (860 quilos) para caminhões 
acima de 45 toneladas. 

Possui motor de até 510 hp exposto, 
atendendo às diversas normas interna-
cionais em requisitos de emissões – Euro 
V, Euro VI, EPA 2017.

Fenatran

Cummins investe em soluções conectadas. Thermo 
King apresentou seus produtos sustentáveis para o 
transporte refrigerado.

Giro pela Fenatran

“As boas coisas vêm quando estamos distraídos.”22
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Thermo King: Produtos para eficiência energética

Na edição passada, abordamos as 
novas tecnologias em pneus nos 
chamados “pneus inteligentes”. 

Todas muito interessantes, algumas ainda 
são protótipos em fase de desenvolvimen-
to. Outras, não passaram de promessas.

Muito bem. Ainda no tópico da tecnologia, 
na última semana de novembro, partici-
pei de um seminário com um título longo: 
“Impactos da Revolução Digital e Cogniti-
va na Inserção Internacional dos Países 
Emergentes, no Mundo do Trabalho, na 
Democracia e nas Instituições”. Entre os 
participantes e painelistas, estavam re-
presentantes do Banco Mundial, Minis-
tério do Planejamento, Fundação FHC, 
Instituto República, da Natura, um ex-
-presidente da Petrobras, professores da 
USP, o Consul Geral da França em São 
Paulo, diplomatas da Bélgica, Luxembur-
go, Portugal e União Europeia.

O foco foi centrado no impacto que as tec-
nologias digitais estão trazendo para as 
nossas vidas e o que ainda está por vir, tan-
to pelo aspecto do trabalho quanto pelo so-
cial e político. Afinal de contas estamos no 
Brasil, onde a política interfere fortemente 
no campo econômico, social e trabalhista.

Muito comum é a preocupação com a 
redução de postos de trabalho com o 
avanço das tecnologias, porém, isso afe-
ta, principalmente, as tarefas burocráti-
cas, administrativas e repetitivas. O uso 
da robotização em atividades produtivas 
também é outro aspecto a ser observado.

Nos transportes, a tecnologia digital está 
presente, por exemplo, na crescente e 
cada vez maior participação e dependên-
cia da eletrônica embarcada. Mas não 
apenas nos veículos, nos processos e 
sistemas auxiliares.

Quem utilizava o GPS para achar endere-
ços e traçar rotas, e hoje faz uso do Waze 
com a mesma finalidade, pode constatar 
com facilidade o tanto que evoluiu, já que, 
além de traçar rotas e informar distâncias, 
ainda prevê a hora de chegada – que vai 
sendo reajustada para mais ou para me-
nos à medida que ocorrem alterações no 
trânsito ao longo do caminho traçado – 
além de permitir a interação entre usuá-
rios e sistema em tempo real, que informa 
a existência de buracos, veículos parados 
na via etc.

Voltando aos veículos, os avanços tecno-
lógicos são incorporados aos caminhões 
com maior rapidez que nos modelos le-
ves. Em matéria publicada recentemente 
na Automotive Business, a justificativa é 
que o consumidor de veículos comerciais 
costuma fazer contas e decide pela com-
pra ao constatar a economia obtida com 
determinada tecnologia e em quanto tem-
po irá recuperar o investimento. Automó-
veis são comprados pelo público em geral 
por outros critérios.

Embora seja válido o argumento, tenho 
uma teoria um pouco diferente: quanto 
custa determinada tecnologia quando 
comparada ao valor do veículo? Digamos 
que um detector de ponto cego custe R$ 
3 mil. Quanto isso representa em porcen-
tagem sobre o total a ser pago?

Vamos considerar um automóvel de pre-
ço médio, algo como R$60.000. Um op-
cional de R$ 2 mil equivale a 5%. Mas em 
um caminhão de R$ 250 mil, supondo-se 
que o opcional seja o mesmo valor se-
ria o equivalente a 1,2%. E num cavalo 
mecânico então, é irrisório. De maneira 
análoga, é pela mesma razão que novas 
tecnologias aparecem antes em carros de 
luxo, para depois migrarem para veículos 

Revolução digital 
e trabalho
Nos transportes, a tecnologia digital está presente, por 
exemplo, na crescente e cada vez maior participação e 
dependência da eletrônica embarcada. Mas não apenas nos 
veículos, nos processos e sistemas auxiliares.

pneus@greco.com.br 

por: pércio schneider 

“Se estão dando, pegue. Se vierem buscar, corra.” 23

de menor valor. Exemplos não faltam: 
câmbio automático, direção assistida e 
ar-condicionado são os mais significati-
vos. Se antigamente só estavam dispo-
níveis em automóveis importados ou de 
maior valor, hoje equipam os chamados 
veículos de entrada ou “populares”.

Outro aspecto das novas tecnologias a 
ser considerado, este, sim, relacionado 
com o trabalho propriamente dito, está 
nos aplicativos como o Uber, porém, es-
pecíficos para o transporte de cargas e 
mercadorias, e o desenvolvimento de ve-
ículos autônomos.

Do primeiro, destaque para um brasileiro 
de nome Murilo Amaral, mineiro que criou 
na Flórida a Cargo42 (www.cargo42.com) 
e acaba de receber as chaves da cidade 
de Miami e do condado de Miami-Dade 
como prêmio de reconhecimento pela 
iniciativa, que proporciona economia de 
20% a 30% no frete ao compartilhar es-
paços vagos nos caminhões de entrega 
entre vários agentes, tanto embarcadores 
quanto transportadores.

O segundo ponto, dos veículos autôno-
mos, recebeu grande impulso recente 
quando a Tesla, fabricante de superes-
portivos de propulsão elétrica, divulgou 
que entrará no mercado de transportes 
com um caminhão também elétrico, ca-
paz de transportar até 36 toneladas a 
800 km de distância com uma carga de 
bateria. 

De acordo com Elon Musk, fundador da 
empresa, o custo do frete poderá até ser 
inferior ao do transporte ferroviário, po-
dendo ter direção autônoma.

É esperar para ver o que o futuro irá nos 
trazer.

ARTIGO
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Fundada em 2005, a Olivo Indústria de 
Produtos Metalúrgicos S/A é especializada na 
fabricação de peças e acessórios   para    
implementos rodoviários, engrenagens e 
p e ç a s  u s i n a d a s ,   a n g e s  p a r a 
e s c a p a m e n t o s ,  a c e s s ó r i o s  e 
componentes para indústria avícola.

Com uma equipe altamente 
qualicada, nossos produtos 
são submetidos a rigorosos 
processos de produção, 
garantindo alta resistência 
mecânica, segurança e 
qualidade em todas as 
nossas l inhas de 
produção.

www.olivo.ind.br

APARELHOS DE LEVANTAMENTO
24 E 28 TON.

SUSPENSORES PNEUMÁTICOS

LINHA COMPLETA DE PEÇAS DAS 
SUSPENSÕES ANTIGAS E MODERNAS

SUPORTES DE BALANÇAS

BRAÇOS TENSORES BALANÇAS DESLIZANTES E SAPATAS

GRAMPOS E PINOS DO TENSOR
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“A idade não protege da idiotice.”26

Corrida Nacional de Jericos Motorizados: 
Um meio de transporte com apenas chassi, motor e rodas. 
É assim que dezenas de pessoas se aventuram nesta cor-
rida tradicional de Rondônia em busca do título nacional 
de Jericos Motorizados. Os carros lembram somente o 
esqueleto de um veículo.

Red Bull Soapbox:  Esta, talvez, seja a corrida 
mais louca e apaixonante do mundo. Com bastante origi-
nalidade, os competidores precisam criar os seus carros 
não-motorizados e percorrer um circuito de 400m, com 
obstáculos. 

Arrancadão de Tratores: Inspirado em an-
tigas arrancadas de motos, o Arrancadão de Tratores é 
uma prova realizada na região de Maripá (PR). A cate-
goria mais famosa é a da arrancada, que é formada por 
dois tratores por vez, alinhados sobre um terreno de as-
falto ou concreto.

CINCO CORRIDAS quE MOSTRAM 
A LOuCuRA DO BRASILEIRO 

Demolicar: É uma competição que reúne grande 
público em busca de adrenalina e destruição de carros. 
De acordo com o regulamento, permanece na disputa o 
carro que ‘sobreviver’ às pancadas ao longo das baterias. 
Acontece em Sumaré (SP) e, nos últimos anos, ganhou 
exposições de carros tunados e de sons automotivos.

Red Bull Desafio das Dunas: Inédito, o tor-
neio busca encontrar o ‘bugueiro’ mais rápido do País. 
A competição aconteceu dia 25 de novembro, nas 
dunas de Pitangui, no município de Extremoz (RN), e 
reuniu os melhores pilotos do Brasil. 

Destacamos cinco corridas que são de tirar o fôlego de qualquer apaixonado 
por velocidade. A seguir, nossa seleção das corridas mais malucas do Brasil!
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“Um desastre raramete vem sozinho.” 27
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Respeite a sinalização de transito.


