


A economia brasileira não foi muito bem no primeiro semestre de 2019. 
Segundo indicadores divulgados, a economia retraiu 0,2% no primeiro 
trimestre deste ano em comparação aos três meses anteriores. Com 
isso, houve um novo recuo da atividade entre abril e junho, o que coloca 
o País na chamada recessão técnica.

Até o fechamento desta edição, conforme projeções de economistas de 
instituições financeiras, consultados pelo Banco Central, o crescimento 
do PIB para este ano deve ficar num patamar bem aquém do esperado: 
0,82%. Por outro lado, a estimativa para a inflação caiu, enquanto a taxa 
básica de juros (Selic) também recuou 0,50 ponto.

Com certeza, um balde de água fria para os brasileiros, que esperavam 
um ano de recuperação mais consistente. Mas apesar do cenário incer-
to, na prática, temos observado uma movimentação positiva no setor. 

A produção de caminhões cresceu no primeiro semestre. Segundo ba-
lanço da Fenabrave, as vendas do primeiro quadrimestre somaram 29,8 
mil unidades, crescimento de 43% em relação ao acumulado dos quatro 
primeiros meses de 2018, quando foram licenciados 20,8 mil caminhões.

Muitos fabricantes também anunciaram lançamentos importantes, vi-
sando atender, principalmente, às necessidades de transportadoras que 
começaram a renovação de suas frotas.

A IVECO, por exemplo, lançou os novos modelos de caminhões médios 
Tectors 9 e 11 toneladas, que se destacam pela versatilidade e conforto. 
Com o lançamento dos caminhões, a companhia pretende fortalecer sua 
participação no mercado brasileiro.

A Mercedes-Benz, por sua vez, está testando na Jamef, desde o ano 
passado, o Accelo com câmbio automatizado, que promete redução de 
combustível em operações urbanas e um custo operacional total mais 
eficiente para o cliente.

Outras empresas também anunciaram investimentos no primeiro se-
mestre, confirmando a intenção de alavancar seus negócios no País. 
Apesar da estagnação, o setor espera novos ânimos para esse segundo 
semestre, principalmente, devido à realização da Fenatran 2019, que 
ocorre em outubro, e sempre traz nova movimentação para o mercado. 
Neste ano, a feira conta com a presença de todas as principais monta-
doras e reserva grandes surpresas para o público.

Todos esses assuntos e muito mais podem ser conferidos nesta edição. 

Aproveitem ao máximo a leitura!

Pouco crescimento, 
mas o otimismo continua
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Aaplicação de câmbio automatiza-
do em veículos comerciais é uma 
tendência que vem ganhando cada 

vez mais força no Brasil nos segmentos 
de médios e leves. A Mercedes-Benz, 
percebendo essa demanda do mercado, 
lançou o Accelo com transmissão auto-
matizada, que, segundo a empresa, traz 
redução de combustível em operações 
urbanas e promete um custo operacional 
total muito mais eficiente para o cliente.

Desde o ano passado, duas unidades do 
Accelo automatizado – modelos 1016 e 
1316 – estão em testes na Jamef, uma das 
maiores transportadoras do País, especia-
lizada em encomendas urgentes de cargas 

fracionadas (comércio eletrônico, varejista, 
têxtil, farmacêutico, automotivo e outros). 

A empresa tem uma parceria de longa 
data com a Mercedes-Benz. Desde a fun-
dação, há 56 anos, a Jamef vem optando 
pela marca para compor a maior parte de 
sua frota. Para se ter ideia, a transporta-
dora ainda mantém em operação uma de 
duas primeiras aquisições: um caminhão 
Mercedes-Benz LP 321.

Na frota da empresa, 70% são caminhões 
Mercedes-Benz. Entre os veículos pró-
prios, mais de 200 são da marca, sendo 
100 unidades do Accelo 815, que, se-
gundo Michael Oliveira, diretor de Ope-

Lançamento 

“Devagar, mas tô na frente.”07

Mercedes-Benz lança Accelo 
com câmbio automatizado

O novo Accelo com câmbio 
automatizado, que está 

em teste desde o ano 
passado na Jamef, promete 
redução de combustível em 

operações urbanas e um 
custo operacional total mais 

eficiente para o cliente.



rações da Jamef, tem sido um caminhão 
eficiente e versátil para entregas urbanas.

Conforme o diretor, os testes têm com-
provado os atributos do novo modelo com 
câmbio automatizado, que vem apresen-
tando bons resultados operacionais.
De acordo com ele, desde o início dos 
testes, foi possível obter uma melhora no 
consumo, gerando economia para a ope-
ração da transportadora.

Além disso, o diretor destacou outros as-
pectos, como o conforto e melhor dirigi-
bilidade para o motorista, atributos que 
foram reforçados pelos colaboradores 
da empresa.

Segundo Michael, a Jamef está muito 
satisfeita com o novo modelo. “As entre-
gas urbanas exigem muito de nossos 
motoristas, que enfrentam longos con-
gestionamentos e permanecem por 
horas nas ruas. O novo Accelo vem 
ao encontro dessa nossa preocupa-
ção com a saúde dos motoristas, pois 
além de ter maior dirigibilidade, apre-
senta suavidade e precisão na troca de 
marchas, ou seja, muito mais conforto 
para quem dirige”, complementa.

A Jamef trabalha com foco em custo por 
quilômetro para avaliar os gastos opera-
cionais de sua frota própria. De acordo 
com Juliano Alba, gerente de Tráfego, 
Frota e Manutenção da transportadora, 
nesse quesito, o Accelo tem sido exce-
lente, levando em conta a média de con-
sumo de diesel, gasto com manutenção e 
disponibilidade.

“O Accelo já é um caminhão muito bom 
para a coleta e entrega urbana. Com a 
introdução do câmbio automatizado, o 
modelo superou nossas expectativas. 
Os caminhões estão sendo testados 
em várias aplicações e em diversas 
regiões do País, e, até o momento, en-
tregam o que prometem. Temos obtido 
um resultado espetacular em termos 
de custo quilométrico. É um caminhão 
muito ágil. Destaco também a segu-
rança, fácil manutenção e a disponibi-
lidade dos novos modelos, este último 
atributo um item extremamente impor-
tante, pois não podemos ficar com veí- 
culos parados”, destaca Alba.

“Não sou detetive, mas só ando na pista.” 05
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ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

O câmbio automatizado é um item opcio-
nal dos modelos Accelo, que continuam 
também contando com a versão de câm-
bio manual. O desenvolvimento da trans-
missão automatizada demandou mais de 
200 mil horas de trabalho. Para isso, a 
Mercedes-Benz firmou parceria com a 
Eaton, a mesma fornecedora da versão 
manual do câmbio para o modelo. Equi-
pa o Accelo 815 o modelo Eaton 6106A. 
Já o 1016 e o 1316 ganharam a versão 
Eaton 6206A.

São transmissões de seis marchas, com 
primeira reduzida de 6,20 e última marcha 
com Overdrive 0,78. Segundo a empre-
sa, esta configuração garante facilidade 
da partida em rampa e altas velocidades 
operacionais, tornando os caminhões ap-
tos para trafegarem no intenso tráfego ur-
bano, bem como em rodovias.

“Neste desenvolvimento da trans-
missão oferecemos a combinação do 
câmbio mecânico com acionamento 
automatizado das trocas de marchas, 
sem pedal de embreagem. A gran-
de vantagem disso é a otimização do 
consumo de combustível, pois o câm-
bio consegue minimizar as diferenças 
de condução entre os motoristas, fa-

zendo com que a média de consumo 
da frota melhore significativamente”, 
explica Marcos Andrade, gerente de pro-
dutos da Mercedes-Benz.

No caso do Accelo, a redução de consu-
mo de combustível pode atingir até 3% 
em operações urbanas. Segundo Andra-
de, existem clientes que obtiveram eco-
nomia de até 10%.

“O câmbio automatizado é hoje uma 
solução eficiente para os caminhões 
que circulam nas cidades, devido às 
trocas de marchas constantes, pro-
porcionando mais tranquilidade e 
segurança ao motorista”, completa o 
gerente.

Outra vantagem, segundo a fabricante, é 
que com o câmbio automatizado conse-
gue-se prolongar a vida útil da embrea-
gem em pelo menos duas vezes, o que 
reflete no custo de manutenção e de ope-
ração do veículo.

A Mercedes-Benz oferece dois modos de 
condução: função Eco (mais econômi-
ca) e Power (para situações de subidas/
serras e ultrapassagens). A tecnologia 
também tem sistema que reconhece a 
inclinação da pista e a carga do veículo, 
realizando a troca de marcha de forma 



“Dirigido por mim, guiado por Deus.”06

mais correta e adequada de acordo com 
as condições de pista e do veículo.

O preço da versão com transmissão au-
tomatizada custa em torno de R$ 5 mil a 
mais, se comparado ao do modelo mecâ-
nico, mas, conforme a Mercedes-Benz, 
os benefícios gerados por essa tecnolo-
gia compensam de longe o investimento. 
Tanto que a Jamef está estudando a aqui-
sição de outras unidades com câmbio au-
tomatizado. No próximo ano, a empresa 

Lançamento 

Roberto Leoncini Michel de Oliveira

Roberto Leoncini

também revelou que pretende realizar 
uma grande renovação da frota para dis-
tribuição urbana.

INOVAÇÕES DO ACCELO

Nos últimos dois anos, o Accelo ganhou 
mais de 15 inovações. A preocupação 
da fabricante é oferecer um veículo com 
conforto similar ao de um carro de pas-
seio. Nesse aspecto, destaque para a 
cabine estendida, que conta com 180 

mm a mais de espaço na parte interior, 
garantindo mais bem-estar e produtivi-
dade do motorista. 

O prolongamento de 180 mm da cabina 
também permitiu a instalação de três por-
ta-objetos atrás dos bancos, obtendo um 
ganho de volume de 32 litros.

Outras novidades foram a nova posição 
do banco do motorista, recuada em 25 
mm e com ajuste longitudinal de 210 mm, 
que proporciona mais espaço para as 
pernas, e a regulagem do encosto, que foi 
aumentada para 25 graus. Tudo isso se 
traduz em melhor ergonomia, principal-
mente para pessoas de maior estatura.

O banco pneumático, que é oferecido 
como opcional na versão com cabina 
estendida, também agradou os clientes, 
segundo a empresa. Com várias regula-
gens, traz suspensão que absorve as ir-
regularidades da via, oferecendo também 
conforto e ergonomia.

O motor é o Mercedes-Benz OM 924 LA 
de 4,8 litros, o mesmo utilizado nos semi-
pesados Atego de 17 ton. O Accelo 1016 
e o 1316 têm torque de até 610 Nm, 10% 
a mais que seus principais concorrentes, 
como informou a fabricante.

“Essas inovações foram implementa-
das a partir de pesquisas com os clien-
tes dentro do conceito ‘As estradas fa-
lam. A Mercedes-Benz ouve’. O Accelo 
é a primeira linha de caminhões leves 
e médios a entregar o câmbio auto-
matizado no mercado brasileiro. Além 
disso, somos a única marca a oferecer 
câmbio automatizado para toda a li-
nha de caminhões, reforçando a nos-
sa liderança em tecnologia no País”, 
diz Roberto Leoncini, vice-presidente de 
Vendas e Marketing Caminhões e Ônibus 
da Mercedes-Benz do Brasil.

Segundo Leoncini, outra preocupação 
da empresa foi garantir mais autonomia 
durante as viagens, mesmo em centros 
urbanos. 

Para isso, a nova versão conta com tan-
que adicional de combustível de 150 
litros, elevando para 300 litros a capaci-
dade total do caminhão, o que garante 
autonomia de 1.500 a 2.500 km, possibi-
litando melhor planejamento de paradas 
para abastecimento.



te. A empresa tem 30 filiais em todo o Bra-
sil, mantendo uma frota rodoviária 100% 
rastreada via satélite e com parcerias no 
transporte aéreo, atuando assim em todo 
o território nacional. Os veículos da Jamef 
são monitorados em tempo real, garantin-
do controle absoluto da operação.

Para suportar a demanda e assegurar a 
entrega de encomendas urgentes dentro 
do prazo prometido aos seus clientes, a 
transportadora tem investido em tecnolo-
gias de ponta. Uma delas foi a implemen-
tação do Detector de Fadiga dentro das 
cabinas dos caminhões, com câmeras e 
algoritmos de inteligência artificial e cone-
xão 4G, que permite controlar o compor-
tamento do motorista e detectar sono e 
cansaço em tempo real, além de outras 
ocorrências. Assim, a qualquer sinal de 
cansaço, uma central orienta o motorista, 
sugerindo a parada. Isso traz melhorias 
operacionais e, principalmente, garante 
mais segurança ao motorista.

Outra novidade recente foi a Automação 
Operacional com Sorter, uma tecnologia 
implantada na unidade de Barueri/SP, que 
assegura ainda mais agilidade, pontuali-
dade e segurança durante todo o proces-
so operacional. O sistema automatizado 
de distribuição de encomendas contribui 
para padronizar os processos de carga 
e descarga e dar ainda mais velocidade 
e exatidão na roteirização das entregas 
e viagens, durante as transferências das 
cargas. O sistema permite a aferição das 
caixas, como peso e suas dimensões, ge-
rando informações precisas.

Tracking on time é outra solução de inte-
ligência artificial que aprende os roteiros, 
condições de trânsito e tempo de parada 
nos clientes, ampliando a produtividade 
das entregas e antecipando informações 
em tempo real para o solicitante do que foi 
realizado, e uma prévia do que irá ocorrer.

Já o App Jamef Rastreamento é uma ex-
clusividade para o cliente, que pode con-
sultar onde está a encomenda, utilizando, 
para isso, dispositivos móveis que facili-
tam e agilizam os processos.

Com todas essas inovações, a Jamef 
conseguiu ampliar sua capacidade de 
movimentação de volumes de 30 mil para 
100 mil. Nos próximos anos, a empresa 
espera crescimento de mercado da or-
dem de 15% a 20%.

Com o novo Accelo, a Mercedes-Benz 
prevê um crescimento de 10% em três 
anos, partindo de 15% em 2019. “Nossa 
expectativa é de que até 2022, 25% de 
nossa linha Accelo seja automatiza-
da”, revelou Leoncini.

Em 2019 – de janeiro a abril –, segundo 
dados da fabricante, foram emplacados 
1.270 caminhões leves Accelo 815 e 
1016, o que representa aproximadamen-
te 36% de participação de mercado.

Neste ano, além da Jamef, a Mercedes
-Benz está programando novos testes 
com o Accelo em operações reais de 
clientes. A empresa também apresentou 
o leve Accelo 1016 com câmbio total-
mente automatizado aos clientes da re-
gião Sul durante a TranspoSul, uma das 
maiores feiras de transporte e logística do 
País, que aconteceu em junho último, em 
Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.

VERSÃO DE ENTRADA

Os segmentos de médios e leves são ex-
tremamente competitivos no Brasil. Para 
aumentar sua participação, conquistan-
do, inclusive clientes do Cargo 816 da 
Ford – montadora que está encerrando 
sua operação de caminhões –, um veícu-
lo que no primeiro trimestre do ano foi o 
terceiro mais vendido, segundo números 
recentes do mercado, a Mercedes-Benz 
incrementou o portfólio do Accelo, lan-
çando uma nova versão de entrada, com 
cabina curta, coluna de direção fixa, ban-
co do motorista estático e fixo para os 
dois acompanhantes. Essa configuração 
é válida para os três modelos da linha: os 
leves 815 e 1016 e o médio 1316.

“A ideia é fortalecer nossa participa-
ção em vendas governamentais e lici-
tações com esta versão de entrada. O 
modelo conta com itens básicos, mas 
permite que os clientes configurem 
seu caminhão de acordo com suas ne-
cessidades”, comenta.

Segundo Leoncini, o caminhão terá um 
preço competitivo em comparação ao do 
concorrente.

TECNOLOGIA DE PONTA

Fundada em 1963, a Jamef realiza três 
milhões de entregas por ano, movimen-
tando 12 milhões de volumes anualmen-
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“Enquanto há vida, há esperança.”08

Dando continuidade ao seu ciclo de 
investimentos no Brasil, a IVECO, 
marca da CNH Industrial, fortalece 

sua participação no mercado brasileiro, 
com o lançamento dos modelos médios 
Tectors 9 e 11 toneladas. Com isso, a 
companhia caminha para se tornar um 
fornecedor full-liner, atuando em todos os 
nichos – dos leves aos pesados.

Para desenvolvimento dos novos veícu-
los, a marca buscou ouvir os usuários 
dos caminhões médios, muito utilizados 
em grandes cidades. Trata-se de um ni-
cho muito competitivo, que representa 
hoje 20% do mercado de transportes no 

Os novos modelos médios Tectors 9 
e 11 toneladas da IVECO têm como 

destaque a versatilidade e o conforto. 
Com o lançamento dos caminhões,   a 
companhia caminha para se tornar um 
fornecedor full-liner, atuando em todos 

os nichos – dos leves aos pesados.

Brasil. Durante a pesquisa, foi constatado 
que versatilidade e conforto são atributos 
valorizados por transportadores e moto-
ristas na hora de escolher o produto.

“Para atender a essas necessidades, 
a IVECO buscou lançar veículos ideais 
para os clientes. E assim nasceram os 
Tectors 9 e 11 toneladas”, destaca Ri-
cardo Barion, diretor de Vendas e Marke-
ting da IVECO para a América do Sul.

A IVECO já havia revelado a intenção 
de trazer as novidades para o mercado 
brasileiro, previstas para o final de 2018. 
Porém, a empresa decidiu postergar o 

IVECO reforça participação no mercado 
com médios de 9 e 11 toneladas

lançamento, a fim de desenvolver os veí- 
culos que realmente contemplassem os 
atributos solicitados pelos clientes.

Para o desenvolvimento dos novos Tec-
tors, que levou três anos de trabalho, a 
empresa destinou um aporte de US$ 40 
milhões. Os lançamentos trazem uma sé-
rie de novidades. Além do visual global, 
os novos veículos possuem motor NEF45 
da FPT Industrial, com 190cv de potência, 
transmissão Eaton de seis velocidades e 
eixos Dana. A inclusão da sexta marcha 
visa facilitar a utilização vocacional por 
algumas empresas – a marcha é do tipo 
overdrive – uma última marcha longa que 



não compromete o consumo e aumenta a 
performance do veículo. Conforme garan-
tiu a IVECO, esta marcha é uma caracte-
rística única na categoria.

“O condutor deste tipo de caminhão 
roda muito, freia, acelera e precisa 
de um motor que corresponda a essa 
agilidade no ciclo urbano, e agilidade 
significa uma resposta mais rápida do 
veículo. Os Tectors 9 e 11 são perfei-
tos para o ‘batidão’ dos motoristas que 
atuam neste segmento”, afirma Barion.

Além disso, o conjunto de powertrain, 
especialmente desenvolvido para esses 
modelos, garante, segundo a fabricante, 
economia significativa de combustível: o 
Tector 9.190, por exemplo, transportando 
100% de sua capacidade de carga pode 
chegar, em média, a 5,7 km/l.

Em se tratando de conforto, os lançamen-
tos também de destacam. Uma atenção 
especial foi dada à cabine, que além de 
receber design global, promete criar me-
nos arrasto, o que contribui para a re-
dução do consumo de combustível. As 
linhas externas também melhoram o fluxo 
de ar e reduzem o efeito negativo causa-
do pela água em dias de chuva.

Outro aspecto que facilita a vida do cami-
nhoneiro é o acesso para conferir o nível 
de óleo e fluído do radiador, feito pela par-
te frontal. Destaque para o baixo ruído no 
interior da cabine, reforçando a sensação 
de conforto.

As portas também têm maior ângulo para 
facilitar a entrada e saída do motorista 
no dia a dia, e a altura que vai do banco 
ao teto tem 1 metro e 14 centímetros. A 
alavanca de câmbio foi posicionada no 
painel, visando garantir conforto, rapidez 
e segurança nas trocas de marcha e am-
pliando o espaço interno.

A nova cabine também traz melhor visi-
bilidade. O para-brisa, com 1,53m² e re-
trovisores desenhados para garantir uma 
visão ampla das laterais, aumentam a 
segurança e trazem mais facilidade na 
condução do veículo em manobras, ruas 
estreitas e docas apertadas.

MONTADORAS

“A saudade não tem braços, mas aperta.” 09

Segundo Barion, aproveitando os novos 
desenvolvimentos, a IVECO optou por 
atualizar as cabines de toda a família Tec-
tor com o visual global da marca. Assim, 
os modelos semipesados Tector 17, 24 e 
31 de seis cilindros também passam a ser 
comercializados com a nova cabine. 

Destaque para o modelo Tector Auto-Shift 
4×2, de 300 cv de potência na versão 
trator, voltado para utilização com imple-
mento de dois eixos espaçados com CMT 
(Capacidade Máxima de Tração) de 36 
toneladas.

MAIS NOVIDADES

Outra preocupação foi com a suspensão 
da cabine, que é composta por coxim, 
mola e amortecedor, proporcionando me-
lhor dirigibilidade. Os veículos também 
receberam molas parabólicas no eixo tra-
seiro a fim de conferir mais segurança e 
dirigibilidade, além de mais suavidade da 
condução.

Pensando em oferecer mais rentabilidade 
ao cliente e baixo custo de operação, a 
IVECO está disponibilizando para os no-
vos Tectors revisão a preço fixo e contrato 
de manutenção mais em conta, na mobi-
lidade Absoluto com prazo de cinco anos 
de contrato.

Entre os serviços oferecidos destaque 
para o suporte técnico emergencial 24 
horas, as peças genuínas com garantia 
de um ano, quando adquiridas e instala-
das na rede de concessionárias IVECO, e 
os itens da linha NEXPRO, voltados para 
manter a performance durante todo o ci-
clo de vida dos veículos, mesmo os mais 
antigos e fora do período de garantia.

Conforme revelou a empresa, os novos 
Tectors serão comercializados no merca-
do a partir de R$ 155 mil (9.190), e de R$ 
165 mil, preço sugerido para o 11.190.

A perspectiva da IVECO é obter 10% dos 
novos negócios do mercado dos modelos 
entre 8 e 11 toneladas. A empresa tam-
bém reconhece os caminhoneiros autô-
nomos (cerca de 60%) como os principais 
clientes dos novos produtos.
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“Não importa a cor do céu. Quem faz o dia bonito é você.”10

Contagem regressiva
para a Fenatran 2019 

Considerada a maior exposição do 
setor de transporte rodoviário de 
cargas, a Fenatran 2019 foi lan-

çada oficialmente em São Paulo, com a 
presença de representantes e líderes do 
setor, executivos de empresas e jornalis-
tas da mídia especializada.

A feira, que terá lugar no São Paulo Expo, 
entre 14 e 18 de outubro, promete reunir 
um público altamente especializado, forma-
do por mais de 60 mil compradores – uma 
alta de 13% em relação ao número registra-
do em 2017 – de diferentes setores da eco-
nomia, que utilizam o transporte de carga 
para distribuição de produtos e bens.

Em sua 22ª edição, a 
Fenatran 2019 acontece 

em um momento bastante 
especial para o mercado de 

caminhões, que, desde o 
ano passado, já começa a 
dar sinais de recuperação.

Em sua 22ª edição, a Fenatran acontece 
em um momento bastante especial para 
o mercado de caminhões, que, desde o 
ano passado, já começa a dar sinais de 
recuperação. A feira cresceu 30% em 
número de marcas expositoras – já são 
450 –, entre as quais constam as grandes 
montadoras de veículos que estarão em 
peso no evento.

Na última edição, foram gerados inves-
timentos da ordem de R$ 4 bilhões em 
volume de negócios. A expectativa, se-
gundo Luiz Bellini, diretor da Fenatran, é 
repetir esse sucesso, com a possibilidade 
de crescimento desse volume.
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“Insista, persista, mas nunca desista.” 11

“O segmento de caminhões vem re-
gistrando crescimento nos primeiros 
meses do ano, principalmente devido 
ao bom desempenho do agronegócio. 
A nossa projeção é fecharmos 2019 
com cerca de 88 mil novos caminhões 
comercializados. Estamos otimistas, 
mas também sabemos que para o País 
deslanchar, é necessário que o Gover-
no Federal realmente consiga avançar 
com a sua agenda de reformas, a fim 
de ganharmos mais competitividade, 
impulsionando assim a venda de pro-
dutos, inclusive de caminhões”, desta-
cou Luiz Carlos Moraes, presidente da 
Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfavea). Já está 
aberto o credenciamento para visitantes 
na página www.fenatran.com.br.

Tendências globais

Em linha com grandes eventos globais, 
como o IAA Hannover 2018, que apresen-
tou tendências muitos fortes para o mer-
cado de veículos comerciais, como a ele-
tromobilidade e combustíveis alternativos, 
além dos caminhões elétricos, conectados 
e autônomos, a Fenatran reserva grandes 
surpresas ao público. As montadoras es-
tão empenhadas no desenvolvimento de 
novas tecnologias e prometem mostrar 
muitas novidades nessas áreas.

Além das montadoras, estarão presentes 
também os fabricantes de implementos 
rodoviários, empresas de gestão e ras-
treamento de frotas e dos segmentos de 
autopeças, motores e pneus.

Para o Presidente da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Implementos Rodoviá-
rios (Anfir), Norbeto Fabris, o setor foi um 
dos mais atingidos pela crise econômica. 
De janeiro a agosto do ano passado, o to-
tal de implementos emplacados chegou a 
55.804 unidades. No mesmo período de 
2017, a indústria entregou ao mercado 
36.494 unidades. O crescimento de 2019, 
portanto, marca o fim da curva decrescen-
te que o segmento se encontrava. “Apesar 
da recuperação, ainda temos um longo 
caminho a ser percorrido. Por isso, a Fe-
natran é um evento estratégico para a in-
dústria de implementos por ser uma vitrine 
e um importante ponto de encontro entre 
fabricantes e clientes”, analisa.

Na Mostra deste ano, espera-se um cres-

cimento de 20% em marcas representan-
tes do setor de implementos rodoviários.

Novidades tecnológicas

Nesta edição, a feira irá repetir a ação Fe-
natran Experience, que será conduzida 
pela marca Continental, iniciativa também 
presente na última edição. Desta vez, po-
rém, haverá um circuito com mais de dois 
quilômetros de extensão. Na ocasião, 
test-drives de caminhões e veículos comer-
ciais acontecerão na área externa do São 
Paulo Expo, com a participação de quatro 
grandes montadoras confirmadas: Sca-
nia, Mercedes-Benz, Peugeot e Citroën. 

A Reed Exhibitions Alcantara Machado, 
organizadora da feira, ainda está intro-
duzindo neste ano no evento o Projeto 
New Mobility, apresentado no Salão In-
ternacional do Automóvel de São Paulo, 
no ano passado, com o objetivo de mos-
trar novas soluções e tecnologias para o 
setor de mobilidade, porém, voltadas ao 
transporte urbano, como veículos conec-
tados, direção autônoma e combustíveis 
alternativos.

“A indústria automotiva global está pas-
sando por uma transformação. O uso 
da eletromobilidade e de combustíveis 
alternativos ao diesel, caminhões elé-
tricos, conectados e autônomos foram 
alguns dos destaques do IAA Hannover 

2018. As montadoras estão empenha-
das nessas alternativas com o objetivo 
de alcançar um transporte com menos 
emissões de gases poluentes e mais 
eficientes. A Fenatran 2019 trará dis-
cussões de extrema importância para 
a indústria e consumidores, num amplo 
contexto de mobilidade atual e futura”, 
declara Luiz Bellini.

Possibilidades na palma 
da mão

Durante o lançamento da feira, foi apre-
sentada também a Super Agenda de 
Negócios, composta por uma tecnologia 
avançada de inteligência de dados, que 
liga compradores a expositores, tudo via 
dispositivos móveis e alta conectividade. 
“A proposta é oferecer aos clientes a 
melhor experiência possível de modo 
a agregarem negócios no evento”, de-
clara Leandro Lara, Diretor de Portfólio de 
Mobilidade da Reed Exhibitions Alcantara 
Machado.

A exposição também contará com even-
tos paralelos como o Movimat – Salão 
Internacional da Logística Integrada; o 
encontro da ConJovem – Comissão de 
Jovens Empresários e Executivos da NT-
C&Logística; e o 28º Congresso Mostra 
Internacionais SAE Brasil de Tecnologia 
da Mobilidade, que este ano abordará o 
tema “Veículos e Vias Inteligentes – O 
caminho para a Mobilidade Sustentável”.

Aplicativo FENATRAN 2019
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Mercado

Grupo PACCAR inaugura 
braço financeiro no Brasil 

O Grupo PACCAR anunciou a chegada ao País de seu 
braço financeiro: a PACCAR Financial que pretende 
ser uma nova opção de crédito para clientes DAF na 
aquisição de veículos novos da marca.



“O dinheiro é mais afiado do que uma espada.” 13

Depois de fincar os pés no Brasil, em 
2011, o Grupo PACCAR, detentor 
das marcas Kenworth, Peterbilt e 

DAF Caminhões, anunciou a chegada ao 
País de seu braço financeiro. Trata-se da 
PACCAR Financial que pretende ser uma 
nova opção de crédito para clientes DAF 
na aquisição de veículos novos da marca.

A instituição iniciou suas atividades em 
junho último, oferecendo a modalidade 
CDC para os clientes finais e linhas de 
financiamento de estoque para os reven-
dedores DAF (Floor Plan). Segundo in-
formou João Petry, diretor geral da PAC-
CAR Financial, a intenção é disponibilizar 
linhas do Finame ainda no segundo se-
mestre de 2019. Já as opções de Leasing 
para cliente final, bem como capital de 
giro para concessionárias estarão dispo-
níveis a partir de 2020.

Para atuar no competitivo mercado de ca-
minhões brasileiro, a PACCAR Financial 
investiu inicialmente R$ 100 milhões, sen-
do 30% destinados à infraestrutura e 70% 
a capital operacional para oferta de crédi-
to aos clientes. A maior parte do aporte de 
crédito virá de recursos próprios, mas a 
instituição também informou que poderá, 
futuramente, buscar no mercado de ca-
pitais parcerias com outros bancos para 
ampliação de recursos de crédito.

A entrada do banco no País vem ao encon-
tro do bom momento que a DAF vive por 
aqui. Desde a inauguração de sua fábrica, 
em Ponta Grossa (PR), onde são produzi-
dos os caminhões da marca, o Grupo tem 
registrado crescimento nas vendas. No 
ano passado, a fabricante vendeu 2,3 mil 
veículos no mercado brasileiro – e prevê 
chegar a 3 mil em 2019. O braço financeiro 
pretende suportar as vendas, oferecendo 
condições mais atrativas para os clientes.

De acordo com Petry, os estudos para 
entrada do banco no Brasil começaram 
em 2017 e levaram em conta as caracte-
rísticas do mercado brasileiro. “No Brasil, 
a venda de caminhões é fortemente atre-
lada ao financiamento, seja via consórcio 
ou Finame, o que traz condições favo-
ráveis para a chegada da PACCAR Fi-
nancial. Percebemos que em épocas de 
economia difícil, há um crescimento nas 
operações de bancos de montadoras. 

Analisando-se os últimos oito anos, em 
períodos em que a economia vinha bem, 
os bancos de montadoras foram respon-
sáveis pelo financiamento de 30% a 39% 
de veículos. Já a partir de 2015, vemos 
um aumento desse percentual. Em 2018, 
por exemplo, o volume de financiamen-
to via bancos próprios chegou a 45%. A 
DAF não tinha ainda seu braço financeiro 
por aqui, e estamos certos de que essa 
decisão irá alavancar ainda mais nossos 
produtos no mercado brasileiro”, analisa 
João Petry.

De acordo com o executivo, com a chega-
da da PACCAR Financial, a expectativa é 
aumentar em 20% o volume de vendas 
totais da DAF ainda neste ano, e até 30% 
a partir de 2020.

“Queremos ser aliados dos clientes 
porque conhecemos o segmento em 
que atuam. Apesar de chegarmos ao 
Brasil apenas neste ano, a PACCAR 
Financial financia produtos há mais de 
58 anos. Em 2018, 24% das vendas de 
todas as marcas do Grupo no mundo – 
consolidando um portfólio de mais de 
198 mil caminhões e trailers e ativos 
totais de US$ 14,4 bilhões – foram fi-
nanciadas pelo banco”, completa.

Para crescer no País, a instituição – que 
está presente em 24 países e emprega 
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mais de 1.000 funcionários globalmente 
–, aposta em alguns diferenciais. Segun-
do Petry, o foco do banco será em atendi-
mento especializado e qualificado, taxas 
atrativas e contato próximo com os clien-
tes. Além dos veículos, o banco poderá 
também financiar implementos, desde 
que o produto faça parte do conjunto da 
aquisição do caminhão DAF.

A instituição está sediada em Ponta Gros-
sa e já conta com mais de 30 funcionários.

Primeiro contrato

Bem iniciou suas operações, a PACCAR 
Financial fechou seu primeiro contrato 
com a transportadora Begnini, sediada 
em Carambeí (PR). A empresa adquiriu 
um caminhão DAF CF85 4×2, com 410 
cv, com 20% de entrada e 80% do valor 
restante financiado via CDC.

“Estamos orgulhosos por celebrar 
nosso primeiro contrato com a Trans-
portes Begnini, empresa que atua há 
mais de 30 anos no mercado e que 
já faz parte da história da DAF Cami-
nhões. A Transportes Begnini foi um 
dos primeiros clientes brasileiros da 
marca e recebeu o primeiro modelo 
fabricado no País, entregue em 2014. 
Agora, criamos um novo marco nessa 
relação duradoura”, afirma João Petry.
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“Quem pouco faz... pouco se esforça.”14

A CNT (Confederação Nacional do 
Transporte) lançou, em junho, a  
 segunda edição do Atlas CNT do 

Transporte que traz mapas temáticos,  
além de informações fundamentais sobre 
a infraestrutura e a operação dos siste-
mas rodoviário, ferroviário, aquaviário, 
aeroviário e sua integração multimodal.

Segundo a entidade, “o lançamento de 
um Atlas dedicado ao setor de trans-
porte contribui de maneira significativa 
para a construção de um conhecimen-
to especializado do mercado, além 
de possibilitar o registro histórico de 
informações capazes de promover o 
aprendizado com a experiência viven-
ciada pelos próprios transportadores”.

Para facilitar a consulta, além da versão 
impressa, a Confederação também lan-
çou o site www.atlas.cnt.org.br. Por meio 
da página, é possível fazer o download da 
íntegra do material, bem como dos ma-
pas específicos.  

Com mais de 100 mapas, a publicação 
oferece, com alto padrão cartográfico, in-
formações relevantes da logística e das 
operações de transporte sob a perspec-
tiva da análise geográfica, contemplando 
características dos deslocamentos, como 
volumes, velocidades, condições da infra-
estrutura e aspectos socioeconômicos. 

O trabalho está dividido por modal e, 
além de trazer dados de cada segmen-
to do transporte, utiliza informações dos 
produtos desenvolvidos pela CNT, como 

o Anuário CNT do Transporte, a Pesqui-
sa CNT de Rodovias e o Plano CNT de 
Transporte e Logística. 

No modal rodoviário, por exemplo, é pos-
sível identificar mapas da malha brasi-
leira pavimentada e não pavimentada, 
federal e estadual, de pista simples e de 
pista dupla, além das rodovias públicas 
e concedidas. Já no modal ferroviário, o 
Atlas ilustra detalhes da malha de cada 
concessionária que opera no país. Além 
disso, mostra os principais terminais. 

A publicação também apresenta onde es-
tão localizadas as principais hidrovias do 
País. Outro dado relevante é a localiza-
ção dos portos organizados 
e dos TUPs (Terminais de 
Uso Privativo). Por fim, no 
setor aeroviário, a publica-
ção identifica os aeródro-
mos brasileiros com voos 
regulares e traz a distribui-
ção das rotas aéreas brasi-
leiras, assim como o fluxo 
das aeronaves e os pontos 
com maior movimentação 
de passageiros e de cargas. 

Os mapas multimodais re-
presentam as infraestrutu-
ras dos diferentes modos 
de transporte de forma 
conjunta, permitindo visua-
lizar os diferentes sistemas 
no território nacional, bem 
como seus potenciais de 
integração. 

RODOVIAS

O levantamento indicou, por exemplo, 
que a malha rodoviária do País é com-
posta por 1.720.700 km de rodovias, en-
tre os quais apenas 213.453 km (12,4%) 
são pavimentados. Isso representa uma 
densidade de 25,1 km de rodovias pavi-
mentadas para cada 1.000 km² de área 
do território brasileiro. 

O gráfico a seguir apresenta uma com-
paração entre as densidades de malha 
rodoviária pavimentada em países de di-
mensão territorial semelhantes à do Bra-
sil e em outros países da América Latina.   
(Gráfico 1)

CNT apresenta a segunda 
edição do Atlas do Transporte 

A segunda edição da pesquisa – a primeira foi realizada 
em 2006 – traz mapas temáticos, além de informações 
fundamentais sobre a infraestrutura e a operação dos 

sistemas de transporte no Brasil.

       Gráfico 1 - Densidade da malha rodoviária
       pavimentada por país (km/1.000 km²)



A reduzida extensão da malha rodoviá-
ria pavimentada e a baixa disponibilida-
de da infraestrutura dos demais modais, 
combinadas à crescente frota de veículos 
rodoviários, representam um aumento da 
demanda por essa infraestrutura. O gráfi-
co ao lado permite verificar a defasagem 
entre o aumento da malha rodoviária pa-
vimentada e o crescimento da frota total 
de veículos no País. 

A pesquisa também mostrou que o bai-
xo investimento verificado na expansão 
da malha rodoviária também pode ser 
constatado nas ações de conservação e 
manutenção das condições das rodovias 
existentes, especialmente sob gestão pú-
blica. Tal fato é confirmado pelos resulta-
dos da Pesquisa CNT de Rodovias, rea-
lizada anualmente em todas as rodovias 
federais pavimentadas e nas principais ro-
dovias estaduais também pavimentadas. 
Em 2018, foram pesquisados 107.161 km 
da malha rodoviária pavimentada, dos 
quais 57% foram classificados como re-
gular, ruim ou péssimo com relação ao 
seu estado geral, que é calculado pela 
combinação das condições do pavimen-
to, da sinalização e da geometria da via. 
O gráfico abaixo apresenta os resultados 
da malha rodoviária total por variável em 
2018. (Gráfico 3)

A Pesquisa ainda traz uma avaliação das 
condições das rodovias com base no seu 
tipo de gestão. Da extensão pesquisada 
em 2018, 19.598 km estão concedidos, o 
que representa pouco mais de 18%. Os 
outros 87.563 km encontram-se sob ges-
tão pública. Na análise por tipo de gestão, 
65,8% das rodovias sob gestão pública 
foram classificadas com base em seu es-
tado geral como regular, ruim ou péssima. 
Considerando a predominância do modal 
rodoviário na matriz de transporte do Bra-
sil, os gargalos físicos identificados pela 
Pesquisa CNT de Rodovias impactam todo 
o sistema logístico do País. Condições in-
satisfatórias das rodovias ocasionam a 
elevação dos custos do transportador, o 
aumento da emissão de gases poluentes 
e a redução da segurança nas rodovias. A 
elevação dos custos ao transportador está 
associada às ocorrências frequentes de 
avarias, à consequente necessidade de 
manutenção mais intensiva e com maior 

regularidade dos veículos e ao aumento 
do consumo de combustível. Tais custos 
são repassados a toda a cadeia produtiva 
que utiliza esse meio de transporte, enca-
recendo os produtos brasileiros e inibindo 
a competitividade geral do País.

Outro ponto abordado no estudo aponta a 
redução das condições de segurança re-
lacionada à maior gravidade dos aciden-
tes ocorridos nas rodovias classificadas 
como Regular, Ruim ou Péssimas. Por 
outro lado, verifica-se uma maior frequên-
cia de acidentes nas rodovias avaliadas 
como Ótimo ou Bom. 

Nesses trechos, destaca-se a importân-

“Sou grande por que respeito os pequenos.” 15
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Gráfico 2 - Evolução da malha rodoviária pavimentada e da frota de veículos

Gráfico 3 - Classificação da extensão total pesquisada 2018

cia de uma sinalização adequada, ca-
paz de reduzir tanto o número quanto a 
severidade das ocorrências. Os aciden-
tes rodoviários já representam um custo 
para a sociedade e para o poder público 
muito maior que o montante investido 
anualmente nas rodovias federais. As-
sim, torna-se fundamental um maior dire-
cionamento de recursos públicos para a 
conscientização dos motoristas quanto à 
importância de uma condução defensiva 
e para obras de melhoria da qualidade 
das rodovias brasileiras.

As informações citadas nesta matéria fo-
ram extraídas do Atlas CNT do Transporte, 
que está disponível no site da entidade.
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O setor de transporte tem passado 
por grandes transformações nos 
últimos anos. Nesse novo cená-

rio, o cliente não busca somente o melhor 
produto, mas também serviços que pos-
sam agregar mais valor a seus negócios.

Somado a isso, temos um mundo cada 
vez mais digital e conectado que gera 
oportunidades para que as empresas se 
mantenham mais próximas dos clientes, 
ampliando o leque de serviços no sentido 
de melhorar a rentabilidade e a produti-
vidade de pequenos, médios e grandes 
frotistas.

De olho nas transformações do merca-
do de transporte, a Renault, em parceria 
com o Banco RCI Brasil, lançou o “Re-
nault Connect PRO”, uma plataforma de 
conectividade para o gerenciamento de 

frotas no Brasil, que passa a integrar os 
já conhecidos pacotes de serviços pré-
-pagos da marca, “Revisão + Fácil PRO” 
e “Manutenção + Fácil PRO”.

O grande diferencial do produto é que os 
valores serão inclusos diretamente nas 
parcelas do financiamento dos veículos 
– tanto os de passeio quanto os comer-
ciais. Num primeiro momento, o Connect 
Pro será oferecido somente para veículos 
zero quilômetro com financiamento, po-
dendo ou não ser ativado pelo cliente. A 
opção não está disponível por enquanto 
para unidades adquiridas à vista.

Futuramente, a ideia da fabricante é dis-
ponibilizar a plataforma para aplicação 
em frotas com unidades de outras mar-
cas, bem como em veículos que não se-
jam zero quilômetro.

Renault lança sistema de 
gestão on-line de frotas

Em parceria com o Banco 
RCI Brasil, a Renault 
lançou o “Renault Connect 
PRO”, uma plataforma 
de conectividade para o 
gerenciamento de frotas 
no Brasil, que passa a 
integrar os já conhecidos 
pacotes de serviços 
pré-pagos da marca, 
“Revisão + Fácil PRO” e 
“Manutenção + Fácil PRO”.

O Connect Pro permite que o cliente te-
nha acesso a todas as informações do 
veículo, desde consumo de combustí-
vel, comportamento de condução, geo-
localização em tempo real, consulta ao 
histórico de viagens e de multas, bem 
como possibilita antecipar manutenções 
e troca de peças, controlando e reduzin-
do custos. Com a plataforma, o frotista 
consegue customizar o sistema conforme 
o perfil da frota, definindo como e quais 
informações deseja ter no dashboard, o 
que garante acesso rápido às informa-
ções mais importantes e enriquece ainda 
mais os indicadores, tornando a platafor-
ma uma ferramenta para a gestão com-
pleta da frota.

“O gestor terá grandes vantagens, 
como monitoramento on-line e de 
forma amigável da frota, redução de 
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“Perder para a razão, sempre é ganhar.” 17

custos, identificação de gastos exces-
sivos e desnecessários, obtenção de 
relatórios com dados em tempo real e 
muito mais flexibilidade para tomar de-
cisões de maneira mais assertiva. Ele 
terá a visão de toda a frota e poderá 
controlar o desempenho de cada veí-
culo separadamente, podendo aumen-
tar a vida útil de seus veículos. Trata-se 
de uma mudança de mindseat do mer-
cado. Acreditamos que a plataforma 
vem ao encontro dessa tendência e irá 
trazer muitos benefícios para nossos 
clientes”, explica Gustavo Ogawa, dire-
tor de pós-venda da Renault do Brasil.

Para se ter ideia, numa simulação sim-
ples apresentada pela Renault, tomando 
como base o Kwid, na versão de entrada 
– com entrada de 30% e financiamento 
do saldo restante em 36 meses, mais 
adesão aos pacotes de manutenção e re-
visão e Conncet Pro –, o cliente poderá 
ter uma economia nesse período de 13%, 
comparada aos gastos de clientes que 
optem pelo mesmo veículo, mas sem a 
contratação de nenhum desses serviços.
Todos os benefícios serão válidos para 
clientes que adquirirem um dos pacotes 
de serviços de revisão pré-paga da Re-
nault: “Revisão + Fácil PRO” ou “Manu-
tenção + Fácil PRO”. Porém, o valor do 
sistema dependerá do pacote e plano 
contratados.

O vice-presidente comercial da Renault, 
Alejandro Botero, se diz otimista em re-
lação à aceitação do produto, que, se-
gundo ele, irá beneficiar especialmente 
os pequenos frotistas – que, na grande 
maioria, não possuem ferramentas para 
ajudá-los na gestão de seus veículos.

“Esses pequenos frotistas poderão 
fazer uso da conectividade para mo-
nitorar melhor seus veículos, ganhar 
economia e aumentar a rentabilidade”, 
acrescenta.

Conforme revelou Botero, a Renault não 
estimou o número de clientes que terá 
instalado o serviço até o final do ano, mas 
acredita que o produto será um sucesso.
Para utilização da plataforma, o cliente 
precisa instalar um dispositivo junto à ba-
teria dos veículos que serão monitorados. 
Feito isso, o gestor recebe um código de 
acesso para a plataforma, onde todos os 

dados enviados pelo dispositivo ficam 
disponíveis para uso.

CRESCIMENTO

O Brasil é o segundo país do mundo a 
lançar essa plataforma de negócios da 
marca. O primeiro foi a Itália, no ano pas-
sado. Conforme revelou Botero, a Renault 
vem registrando crescimento constante 
em sua área de serviços e pós-venda, o 
que motivou a empresa a fortalecer seu 
portfólio para os clientes.

A fabricante tem hoje 8,9% de participa-
ção de mercado, sendo que a Renault 
Master segue com uma das líderes do 
segmento de utilitários. Na rede são 267 
concessionárias no País, equipadas com 
1.816 boxes de serviços.

Saiba mais sobre os pacotes de servi-
ços da Renault

REVISÃO + FÁCIL PRO

O Revisão + Fácil PRO oferece aos clien-
tes revisões antecipadas por um preço 
fechado, sem impactos macroeconômi-
cos – como inflação – e o valor pode ser 
incluído nas parcelas do financiamento. 

Caso o proprietário opte por vender o veí-
culo, o contrato do serviço pode ser trans-
ferido. Com as revisões na concessioná-
ria em dia, o cliente mantém a garantia do Gustavo Ogawa - Diretor de pós-venda

veículo e obtém maior valor de revenda 
no momento de troca.

MANUTENÇÃO + FÁCIL PRO

Lançado em 2018, o “ Manutenção + Fá-
cil PRO”, além de garantir o valor fechado 
para as revisões, o financiamento passa 
a conter também a manutenção corretiva 
e troca de itens de desgaste – com itens 
como pastilhas de freio, bateria, amorte-
cedor, velas e escape, entre vários ou-
tros. Assim como no pacote da revisão, o 
contrato pode ser transferido em caso de 
venda ou troca.
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PARCERIA

Ford e Grupo VW: parceria em projetos 
para condução autônoma e eletrificação

A Ford Motor Company 
e o Grupo Volkswagen 

anunciaram ampliação de 
sua aliança global para 

incluir veículos elétricos 
e introduzir tecnologia de 

veículos autônomos nos 
Estados Unidos e Europa 

nos próximos anos.

A Ford Motor Company e o Grupo 
Volkswagen anunciaram que es-
tão expandindo sua aliança global 

para incluir veículos elétricos – e vão co-
laborar com a Argo AI para introduzir a 
tecnologia de veículos autônomos nos 
Estados Unidos e Europa – posicionan-
do as duas empresas para melhor servir 
os clientes, ao mesmo tempo em que 
melhoram sua competitividade e eficiên-
cia de custos e de capital.

Trabalhando junto com a Ford e a 
Volkswagen, o sistema de condução autô-
noma da Argo AI (SDS – Self-Driving Sys-
tem ou Condução Autônoma) é o primeiro 
com planos de implantação comercial 
para Europa e Estados Unidos. Somado 

a isso, a Argo AI é capaz de acompanhar 
o alcance global de ambas as fabricantes 
de automóveis, e sua plataforma promete 
o maior potencial de implantação geográ-
fica do que qualquer tecnologia de condu-
ção autônoma teria até hoje.

A Volkswagen e a Ford vão integrar de 
forma independente o sistema SDS da 
Argo AI no sentido de produzir veículos 
para apoiar iniciativas distintas de mobi-
lidade de pessoas e cargas de ambas as 
companhias.

Participação equivalente 

A Ford e a Volkswagen terão uma parti-
cipação igual na Argo AI e, combinadas, 

Presidente-executivo da Volkswagen, Herbert Diess, e o presidente da Ford, Jim Hackett.



a Volkswagen e a Ford possuirão uma 
parte majoritária substancial. O restante 
será de propriedade dos dois fundadores 
da Argo AI e de um fundo de incentivos 
para empregados da Argo AI. A transação 
completa está sujeita a aprovações regu-
latórias e condições para fechamento.

Os líderes da empresa também anun-
ciaram que a Ford se tornará a primeira 
fabricante de automóveis, além do Gru-
po VW, a usar a arquitetura de veículos 
elétricos da Volkswagen e a plataforma 
elétrica modular (Modular Electric Toolkit 
– MEB) para a criação de um veículo de 
alto volume com emissão zero na Euro-
pa a partir de 2023.

A Ford espera entregar mais de 600.000 
veículos europeus usando a arquitetu-
ra MEB em seis anos, com um segun-
do modelo da Ford totalmente novo 
para clientes europeus, em discussão. 
Isso dá suporte à estratégia europeia 
da Ford, que envolve continuar atuan-
do em seus pontos fortes – incluindo 
veículos comerciais, crossovers e veí- 
culos icônicos importados, como Mus-
tang e Explorer.

A Volkswagen começou a desenvolver 
sua arquitetura MEB em 2016, investin-
do aproximadamente US$ 7 bilhões nes-
sa plataforma. A montadora está plane-

jando usar essa plataforma para fabricar 
aproximadamente 15 milhões de carros 
somente para o Grupo Volkswagen na 
próxima década.

Para a Ford, usar a arquitetura MEB da 
Volkswagen faz parte de seu investimen-
to de mais de US$ 11,5 bilhões em veí-
culos elétricos no mundo todo.

As empresas também estão no caminho 
para entregar picapes médias para clien-
tes globais, com o objetivo de iniciar em 
2022, seguido por vans comerciais.

A Ford planeja projetar um novo modelo 
baseado na plataforma de veículos elé-
tricos MEB, que começará a chegar em 
2023, em Köln-Merkenich, na Alemanha. 
A Volkswagen fornecerá peças e compo-
nentes MEB como parte da colaboração.
Ambas as empresas também continua-
rão a visar áreas adicionais onde pos-
sam trabalhar juntas em veículos elétri-
cos – uma prioridade estratégica chave 
para ambas as companhias, à medida 
que acelerem a transição para uma mo-
bilidade sustentável e acessível.

O acordo com a Ford é uma pedra funda-
mental na estratégia elétrica da Volkswa-
gen, apoiando o crescimento da indús-
tria de mobilidade elétrica e facilitando 
esforços globais para alcançar o Acordo 
de Paris 2050.

A Ford e a Volkswagen continuam avan-
çando em seu plano anunciado anterior-
mente para aprimorar suas respectivas 
forças em vans comerciais e picapes 
médias nos principais mercados globais. 
O trabalho nessas linhas de veículos 
criará eficiências significativas para cada 
empresa.

A Ford vai projetar, fornecer e construir 
a picape média previamente anunciada 
para ambas as empresas para clientes 
na Europa, África, Oriente Médio, Ásia-
Pacífico e América do Sul, com picapes 
que devem chegar aos principais merca-
dos a partir de 2022.

A Volkswagen e a Ford têm fortes negó-
cios complementares de van comercial e 
picape ao redor do mundo, com modelos 
de popularidade, incluindo a linha Ford 
Transit e a Ranger, bem como o Volkswa-
gen Transporter, Caddy e Amarok

O acordo com a 
Ford é uma pedra 

fundamental na 
estratégia elétrica 

da Volkswa-
gen, apoiando 
o crescimento 

da indús tria de 
mobilidade elétrica e 

facilitando esforços 
globais para 

alcançar o Acordo 
de Paris 2050.
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Opinião

Por que a mídia social 
não vai matar a imprensa?

O  avanço das mídias sociais é um 
fenômeno inevitável num mundo 
cada vez mais moderno e digital. 

O filósofo Fabiano de Abreu comentou 
sobre o tema, abordando o aparente de-
clínio da imprensa tradicional e revelan-
do, com base em seus estudos, um pa-
recer surpreendente a respeito do tema.

Com o declínio de grandes veículos de 
comunicação, em especial impressos, o 
questionamento sobre os rumos futuros 
da imprensa tem sido discutido não ape-
nas em rodas de debate acadêmico, mas 
em todos os lugares. 

No entanto, para Fabiano de Abreu, a im-
prensa tem a credibilidade que lhe garan-
te a sobrevivência: “mídia social não é 
site de notícias. Hoje em dia, qualquer 
um pode ser um influenciador na rede 
social, mas somente a imprensa tem 
a credibilidade, o selo que atesta que 
aquela pessoa que está ali falando re-
almente é um especialista no assunto e 
tem condições de dar um parecer. A mí-
dia social não tem a credibilidade que 
a imprensa, feita por profissionais que 
são responsabilizados pelas notícias 
que publicam, tem”.

Hoje em dia, qualquer um pode ser um influenciador na rede social, mas 
somente a imprensa tem a credibilidade, o selo que atesta que aquela 

pessoa que está ali falando realmente é um especialista no assunto e tem 
condições de dar um parecer.

Sobre o temor de que a rede social fosse 
matar a imprensa, o filósofo revela que na 
verdade o crescimento das plataformas 
digitais aumentou a relevância dos meios 
de comunicações tradicionais: “quando a 
mídia social começou a tomar um pouco 
do espaço da imprensa, os jornalistas co-
meçaram a se preocupar demais. Eu es-
cutava muito as pessoas temendo o fim 
da imprensa, mas nota-se que isso nun-
ca vai acontecer. A imprensa na verdade 
ganhou relevância, muito mais do que no 
passado, porque ela detona o ‘fake news’ 
que possa surgir na rede social. Quando 
você publica algo, uma informação, e ela 
não é validada pela grande imprensa, não 
há garantia de que aquele influenciador 
esteja falando a verdade”.

Fabiano diz que relevância não é conquis-
tada com número de seguidores: “eu vi 
uma rede social uma vez de um garoto 
que tem milhares de seguidores por-
que faz uma ‘tremidinha’ até embaixo, 
até o chão. Esse rapaz é um artista? 
Certamente não. Relevância não sig-
nifica ter muitos seguidores. Às vezes, 
as pessoas crescem na rede social 
pelo meme, pelo bizarro, mas isso não 
quer dizer que seja uma pessoa públi-

ca. E aí entra a imprensa, a credibili-
dade, ser uma referência por algum 
motivo realmente válido, pelo talento”.

Responsabilidade

Em relação ao que diferencia a mídia so-
cial da imprensa, Fabiano é enfático em 
estabelecer que o limite que as separa é 
a responsabilidade: “na imprensa não 
se pode noticiar nada sem apurar os 
fatos. Essa é a ética profissional. No 
jornalismo, você pode até induzir, mas 
não mentir, jamais. São profissionais 
passíveis de processo e que podem 
ser responsabilizados e perder uma 
carreira por uma ‘fake news’. O que di-
ferencia é a responsabilidade”.

Em relação ao possível declínio da im-
prensa, ele diz: “a imprensa não está 
em declínio, está em adaptação. As 
empresas estão acostumadas a in-
vestir no marketing do impresso, o im-
presso perde lugar para a comodidade 
do on-line. O on-line se adapta ao novo 
modelo evolutivo incentivado pela mí-
dia social e pelo desenvolvimento so-
cial natural. A imprensa ganha força na 
credibilidade e no tempo que a man-
tém. Agora é o marketing que tem de 
se adaptar e encontrar modelos para 
incentivar o anúncio on-line. O Google 
chegou na frente e criou uma cultura 
de anúncios, e devido à soberania e a 
falta de concorrência nivelada, o re-
passe dos anúncios é baixo. Precisa 
de mais plataformas concorrentes ao 
Google, que pague melhor pela audiên- 
cia, beneficiando assim os sites de no-
tícias tradicionais e de grande audiên-
cia. E os setores comerciais buscarem 
métodos para anúncios no on-line de 
forma atrativa, adaptando os patroci-
nadores a essa cultura de anúncios.”
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Diariamente, recebo uma grande quan-
tidade de informações, postagens, no-
tícias, artigos etc., boa parte delas re-
lacionada a pneus e transportes. Entre 
tantos, recentemente li uma postagem 
feita pela revista O Carreteiro que, em 
apenas seis slides, tenta resumir o que é 
relatado no livro Consumo de Combustí-
vel – Uma Questão de Atitude, de autoria 
de Luiz A. Pigozzo.

Basicamente, se trata de dizer que o 
consumo de combustível depende, em 
grande parte, da forma como o motorista 
conduz o veículo, de acordo com a pos-
tagem. Como não tive oportunidade de 
ler o livro, vou, portanto, me ater ao que 
foi publicado pelo site.

Nos seis slides são elencados alguns 
itens e o quanto representam nos gas-
tos com um caminhão rodoviário:

- Combustível: 68%
- Manutenção: 12%
- Pneus: 8%
- ARLA 32: 4%
- Óleo: 1%
- Lavagem: 1%

É possível extrair de tais informações al-
gumas observações. E a primeira é que 
muitas outras despesas diretas foram 
ignoradas. Entre elas, o salário e encar-
gos, no caso de motoristas contratados 
pela empresa, que superam os gastos 
com óleo, por exemplo.

Sem dúvida, o consumo de combustí-
vel é fortemente influenciado pela forma 
como o motorista conduz o veículo, para 
melhor e para pior. Incontestavelmen-

te é a maior despesa, por variar sob a 
influência de diversos outros fatores, 
além da forma de condução, entre eles 
a calibragem dos pneus – que incide ao 
mesmo tempo sobre os pneus, a terceira 
maior despesa – , o peso da carga, as 
condições topográficas e climáticas do 
percurso, manutenção (especialmente a 
regulagem do motor), para citar apenas 
algumas.

No exemplo dado pelo site, por se tratar 
de veículo que necessita de ARLA 32, 
deduz-se que seja um equipamento com 
motorização que atende aos requisitos 
do da fase P7 do Proconve (Programa 
de Controle da Poluição do Ar por Ve-
ículos Automotores), que entrou em vi-
gor em janeiro de 2012. Em comparação 
com a média de idade da frota brasileira, 
é um veículo relativamente novo.

Com frequência, vemos notícias de que 
as vendas de ARLA 32 não são com-
patíveis em volume com o consumo de 
diesel e também dos “truques” utilizados 
por empresas e motoristas para burlar 
os controles eletrônicos desses motores, 
com a finalidade de “economizar” o aditi-
vo sob o argumento de que é muito caro 
e representa elevada despesa. Só que 
ao “economizar” o aditivo, irá aumentar 
as duas maiores despesas, as realizadas 
com combustível e manutenção. Literal-
mente, é o que se chama de tiro no pé.

Manutenção então nem se fala. Se mal 
feita ou irregular passa, na melhor das 
hipóteses, de preventiva e programada, 
para corretiva, mais demorada e mais 
cara. E quanto mais tempo o veículo fica 
parado na oficina, menor o faturamento. 

Sabendo usar, 
não vai faltar

Pércio Schneider 
pneus@greco.com.br 

Manutenção mal feita ou irregular passa, na melhor das 
hipóteses, de preventiva e programada, para corretiva, 
mais demorada e mais cara. E quanto mais tempo o veículo 
fica parado na oficina, menor o faturamento.

Se havia um buraco no orçamento, ele 
vai ficando cada vez maior e mais fundo.

Outro ponto que chama a atenção é que 
da maneira como foi publicado pode le-
var ao entendimento incorreto de que tal 
divisão dos gastos possa ser utilizada 
para qualquer veículo que atue na mes-
ma condição, ou seja, transporte rodoviá- 
rio de cargas. Só que não é assim.

Veículos iguais e que circulem por rotas 
distintas, terão resultados bem diferentes. 
Numa rota por estradas pavimentadas 
no estado de São Paulo, um caminhão, 
possivelmente, terá um gasto menor com 
combustível pela qualidade do piso, rela-
tiva planicidade do relevo e menos cur-
vas. Veículo idêntico rodando por Minas 
Gerais irá enfrentar muito mais subidas, 
descidas e curvas, gastando mais com-
bustível. Por outro lado, em São Paulo o 
gasto com pedágio será maior.

As despesas com lavagem, embora pos-
sam parecer irrisórias, serão maiores em 
regiões em que as estradas não sejam 
pavimentadas, e pior ainda em época 
de chuva. E aqui, nestas condições, 
também será maior a despesa com ma-
nutenção. Para citar apenas um item, 
a necessidade de troca de filtros, uma 
vez que a quantidade de poeira e terra 
irá obrigar à substituição de elementos 
filtrantes a intervalos menores.

Uma manutenção que deixe de ser feita 
pode parecer uma economia imediata, mas 
que irá se transformar em maiores gastos 
no curtíssimo tempo. Economia, mesmo, 
é quando fazemos o que é certo e no mo-
mento correto. O resto é desperdício.
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