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FRETE DRIVE AUTOMEC TECNOLOGIA
VW Amarok V6: 

carrega 1.280 litros 
com robustez 

Feira de autopeças 
vem com conectividade 

e atrações 

Sistemas de 
segurança que já 

estão entre os VUCS

REVISTA
PUBLICAÇÃO IMPRESSA 

AINDA É PREFERÊNCIA 
ENTRE TRANSPORTADORES



Baixe agora nosso catálogo 
eletrônico para conhecer todo o 
nosso portfólio. 
www.catalogoeletronicodelphi.com.br

Disponível para Android e IOS 
Catálogo Eletrônico
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Quem trabalha com transporte sabe: veículo parado na oficina é sinal de 
prejuízo. E como não entrar nesta furada? A resposta é simples: cuidar da 
manutenção preventiva da sua ferramenta de trabalho. 

Aí você pensa, ah mas vou gastar dinheiro se o VUC não está quebrado? 
Bom, a manutenção preventiva não é gastar dinheiro, isso é investir no seu 
bem. O dicionário diz: “Manutenção preventiva é toda a ação sistemática de 
controle e monitoramento, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no de-
sempenho de equipamentos. A manutenção aumenta a confiabilidade e leva o 
equipamento a operar sempre próximo das condições em que saiu de fábrica”. 

Ou seja, manter o VUC revisado vai evitar quebras indesejadas e gastos inde-
sejados também. É muito mais barato fazer as revisões periódicas do que corri-
gir um problema quando ele aparece. Ainda mais se for no motor ou câmbio, 
por exemplo, conjuntos que necessitam de preventiva obrigatória e no caso de 
um conserto por descuido, a conta vai ficar muito, mas muito mais cara. 

Neste mês estamos participando da Automec, uma feira de autopeças 
e equipamentos voltada ao profissional da reparação veicular, o mecânico, 
aquele cara que tem a capacidade de fazer serviços automotivos, tanto de 
manutenção preventiva quanto corretiva.

Acho importante todos saberem o quanto esse profissional se aperfeiçoou 
durante os últimos anos. O mecânico está cada vez mais inteirado em relação 
às novas tecnologias aplicadas nos veículos  modernos, frequenta feiras do 
tipo da Automec para conhecer novos produtos e serviços, e utiliza da trans-
parência no trato com seus clientes.

Esse é o bom mecânico. E você, motorista transportador, tem que saber 
escolher bem esse profissional, que vai cuidar da sua ferramenta de trabalho. 
Saiba escolher o seu mecânico de confiança, o médico do seu VUC.

Vamos te ajudar nessa empreitada, mostrando o que a feira traz para o 
nosso segmento, e pode apostar, logo mais contaremos tudo. Enquanto isso, 
aproveite as matérias da nossa Revista, que traz nesta edição uma pesquisa inte-
ressante sobre o consumo de leitura de pu-
blicações impressas entre o público. Temos 
também as avaliações de duas picapes do 
momento: a desejada VW Amarok V6 e a 
média Fiat Toro na versão bicombustível. 

Não se esqueça de acessar as notícias 
diárias do nosso site e as redes sociais, que 
trazem sempre novidades para os trans-
portadores e motoristas antenados. Obri-
gada pela atenção e um grande beijo!! 
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Notícias

Formação de mão de 
obra na comunidade

História de 65 anos na estrada

A MWM Motores acaba de formar mais uma turma de 
alunos do Programa Escola Formare, na unidade industrial da 
empresa, em Santo Amaro (SP). A formatura contou com a 
participação de todo corpo diretivo da empresa e com a pre-
sença do paraninfo da turma, o Sr. Rogério Macedo Borio, Di-
retor-Gerente da Curitek, além de familiares dos formandos.

Ação social que investe na formação profissional de jovens 
de população de baixa renda, o programa já está implemen-
tado na empresa há 32 anos em parceria com a Fundação Io-
chpe. Durante este período, mais de 870 jovens tiveram opor-
tunidade de adquirir conhecimento, possibilitando a inclusão 
social e profissional. Os jovens possuem de 16 a 18 anos.

As disciplinas são ministradas por voluntários da MWM 
Motores. A média é de 60 educadores voluntários por turma. 
O curso tem duração de 715 horas, com carga semanal de 25 
horas aula e 20 horas de aulas práticas. A grade curricular ofe-
recida é reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Os 
estudantes recebem assistência médica e odontológica, bolsa 
auxílio de meio salário mínimo, entre outros benefícios.  

Num dos períodos de maior expansão internacional de 
sua história, a Fras-le comemora seus 65 anos de atividades 
presente em 136 países e com planos de aumentar ainda 
mais sua presença no mundo.

Com atuação voltada às montadoras e ao mercado de 
reposição, a empresa conta com um Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento, integrado por Laboratórios Químico, Físi-
co e Piloto, além do Centro Tecnológico Randon (CTR), para 
homologar produtos junto às principais montadoras. 

Além disso, já conquistou as mais relevantes certificações 
do setor automotivo e ambiental e também tem recebido, a 

Novo portal para 
transportadores

Com design moderno e dinâmico, o novo portal do Se-
tcesp (Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de 
São Paulo e Região) coloca a entidade na era digital com a 
disponibilização de todos os serviços do sindicato de forma 
online. A página foi desenvolvida para ser muito mais que 
um canal de notícias sobre as ações e eventos da associação. 
O conceito é funcionar como uma prestação de serviços on-
line aos transportadores associados.

O site ganhou uma nova estrutura para organização de 
conteúdos que facilita a navegação do usuário entre notí-
cias, eventos, cursos e serviços. Além disso, possui tecno-
logia responsiva que permite a adaptabilidade da tela aos 
dispositivos mais utilizados na atualidade, como smartpho-
nes e tablets.

Até o final do primeiro semestre, novas funcionalidades 
serão implementadas e o portal passará a contar com área 
restrita para associados e conteúdos exclusivos. Entre e na-
vegue: www.setcesp.org.br.  

cada ano, diversas premiações outorgadas por clientes, for-
necedores e entidades que atestam constantemente a quali-
dade de seus produtos e processos.  
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Notícias

Test-drive no 
circuito Ceasa

A Mercedes-Benz está realizando mais uma edição do Cir-
cuito Ceasa que promove test-drive de caminhões Accelo e 
Atego. O programa vai fazer demonstração de caminhões 
para motoristas, operadores e transportadores da Ceasa – 
Centrais de Abastecimento. Ao todo, serão realizadas 16 eta-
pas até o mês de agosto. 

Segundo a Mercedes-Benz, as principais atrações do Cir-
cuito Ceasa são os modelos Accelo 1316 6×2 e o Atego 3030 
8×2, ambos disponíveis para test-drive. Assim, os motoristas 
podem testar o desempenho e as tecnologias dos caminhões, 
inclusive experimentar o câmbio automatizado da marca. 

Durante as etapas do Circuito Ceasa, os visitantes conhe-
cerão também o leque de peças e serviços disponíveis aos 
operadores da Ceasa, como para os demais clientes da mar-
ca. Entre eles: três linhas de peças (genuínas, remanufatura-
das e Alliance), planos de manutenção, sistema de gestão de 
frota e rastreamento Fleetboard, financiamentos do Banco 
Mercedes-Benz, planos do Consórcio Mercedes-Benz, ofertas 
da unidade de seminovos SelecTrucks e o MercedesClub, o 
Programa de Fidelidade e Recompensas.  

Desconto Copa América
Com o nome de Copa Nacional TRP, a PACCAR Parts 

está promovendo uma campanha que dá desconto em 
mais de 60 itens da linha multimarcas TRP. Com inspi-
ração na Copa América, a empresa oferece até 40% de 
desconto em peças durante quatro meses: de março 
a junho, em todas as concessionárias participantes da 
rede DAF Caminhões.

Entre as ofertas estão embreagens/atuadores, fil-
tros, eixos e rolamentos para caminhões DAF, Volvo, 
Scania, Mercedes-Benz, Iveco, Volkswagen e Ford. Du-
rante a campanha, as concessionárias estarão decora-
das com temas relacionados ao futebol e haverá uma 
competição interna que premiará os melhores reven-
dedores e seus clientes, ambos convidados a participar 
de uma experiência “futebolística”. 

100 anos história, visando o futuro
Em 2019, a Goodyear celebra 100 anos de presença no 

mercado brasileiro e mostra que está focada nas tecnologias 
do futuro. Além de já ter lançado um selo comemorativo, 
a fábrica trouxe ao Brasil dois pneus-conceito: o Eagle 360 
Urban e o Oxygene.

O começo se deu num escritório de vendas no Rio de Ja-
neiro e um armazém que comercializava pneus importados, 
porém, 20 anos mais tarde, em 1939, a Goodyear inaugu-
rava sua primeira unidade industrial no Brasil, em São Paulo, 
no bairro do Belenzinho, para a fabricação de pneus e saltos 
de sapatos. Já em 1943, iniciou a produção de pneus de 
avião, e no ano seguinte, mangueiras e correias.

Hoje, a marca conta com 
a moderna fábrica de Ameri-
cana/SP, onde opera com ca-
pacidade total de produção. 
No local fica o Campo de 
Provas da Goodyear, o maior 
na América Latina, com 382 
mil m2. Em Santa Bárba-
ra D’Oeste/SP a Goodyear 
mantém desde 2000 a linha 
de produção de materiais de 
recauchutados com tecnologia de última geração.  
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Entrevista 

Revista Frete Urbano: Quais serviços o Detran.SP oferece 
para quem trabalha com veículo?   
Paulo Roberto Falcão Ribeiro: O Detran SP oferece to-
dos os serviços relacionados a veículos e a CNH. Por exem-
plo: licenciamento, transferência, registro de veículo zero 
km, consulta de débitos e restrições, renovação da CNH, 2ª 
via, mudança de categoria, consulta de pontos e Permissão 
Internacional para Dirigir, a PID. Em nosso portal, o cida-
dão tem acesso a 38 serviços relacionados a CNH, veículos 

O diretor-presidente do Detran.SP, Paulo Roberto Falcão Ribeiro, esclarece dúvidas 

importantes para o motorista que trabalha com um veículo, como a mudança de categoria, 

que começa com um agendamento na internet

Texto: Carolina Vilanova  | Fotos: Divulgação Detran 

e infrações de trânsito, como consulta de multas e solicita-
ção de recurso de penalidade, por exemplo. O endereço é: 
www.detran.sp.gov.br. Oferecemos também três aplicativos 
gratuitos para tablets e smartphones, com diversas funcio-
nalidades. É possível pedir a 2ª via da CNH e acompanhar a 
emissão do documento, consultar multas do próprio veículo, 
débitos de veículos de terceiros e até treinar para a prova 
teórica. Os aplicativos estão disponíveis para as plataformas 
Android e iOS.

Sempre a postos para 
ajudar o transportador 
Sempre a postos para 
ajudar o transportador 
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Entrevista 
 
RFU: O que o motorista deve fazer para incluir a informa-
ção na sua CNH de que ele passou a exercer uma atividade 
remunerada?
Paulo: Para fazer isso, ele precisa ir até a unidade do Detran.
SP onde sua habilitação está registrada e solicitar a inclusão 
EAR (exerce atividade remunerada) no documento. Mas ele 
terá também que se submeter a uma avaliação psicológica. 
 
RFU: Os motoristas que exercem atividade remunerada 
têm que fazer avaliação psicológica sempre que for reno-
var sua CNH?
Paulo: Sim. É o que prevê a legislação nesse caso.
 
RFU: Em relação ao transporte de cargas, é possível usar a 
carteira na categoria B, certo... 
Paulo: A CNH de categoria B é voltada para automóveis. 
Com ela, o motorista pode conduzir veículo motorizado com 
peso bruto total de até 3.500 kg e com lotação que não ul-
trapasse oito lugares, excluído o do motorista. Para conduzir 
um veículo que ultrapasse esses limites, é preciso habilitar-se 
em outra categoria, a depender do veículo. Em resumo, a 
categoria C é para se conduzir caminhão; a D para ônibus 
e micro-ônibus e a E para ônibus articulado, biarticulado e 
veículos com dois reboques acoplados. Além disso, existe a 
categoria A, para motos. 
 
RFU: Como é feita a mudança de categoria?
Paulo: Para solicitar a mudança de categoria da CNH é 
preciso primeiro verificar se existe algum tipo de restrição 
no documento, com suspensão, por exemplo. Essa consulta 
pode ser feita no site do Detran.SP. Não havendo restrições, 
basta agendar o serviço pela internet. Atendendo à legis-
lação federal de trânsito, todos os motoristas que desejam 
habilitar-se nas categorias C, D ou E deverão fazer o exame 
toxicológico. Concluída esta etapa, o motorista deverá pas-
sar pelas aulas práticas para o veículo específico e depois, 
pela prova prática. 
 
RFU: Fale um pouco sobre a defesa de multas, que é um 
assunto bastante delicado... 
Paulo: A lei garante o direito de apresentar defesa e re-
correr do processo de suspensão. Entretanto, é importante 
verificar qual órgão aplicou a multa (Prefeitura, DER, Polícias 
Rodoviárias, Detran), pois o recurso deve ser encaminha-
do para o respectivo autuador. A legislação permite que o 
condutor recorra contra a multa em até duas instâncias. A 
primeira é a JARI (Junta Administrativa de Recursos e Infra-
ções). Se indeferido, o motorista pode recorrer em segun-
da instância ao Cetran (Conselho Estadual de Trânsito). A 
notificação estipula prazo de 30 dias para que o infrator 
apresente defesa no Detran.SP, caso tenha sido este o órgão 

autuador. A defesa pode ser apresentada via internet, pelos 
Correios ou pessoalmente.
 
RFU: Se o condutor perder o documento, o que ele deve 
fazer?
Paulo: Deve pedir uma segunda via. Isso vale também para 
o caso de a CNH ser furtada ou roubada. O motorista pode 
fazer isso de forma online, no portal do Detran.SP ou em 
nosso aplicativo, recebendo o novo documento em casa, pe-
los Correios. Ou ele pode ir pessoalmente a uma das nossas 
unidades.
 
RFU: E a CNH Digital? Como ela funciona?
Paulo: A CNH Digital é uma versão eletrônica do documen-
to que conhecemos, inclusive com o mesmo valor jurídico 
da impressa. É importante lembrar que é um documento 
opcional e que as normas para a sua obtenção são federais, 
ou seja, os Detrans são órgãos cumpridores. O documento 
pode ser obtido pelo aplicativo “CNH Digital” da Serpro, que 
é uma empresa do governo federal. 

O Detran SP oferece 
todos os serviços 

relacionados a 
veículos e a CNH



12 REVISTA FRETE URBANO 

 
RFU: Na hora de comprar um veículo, como consultar os 
débitos anteriores? Por que isso é importante?
Paulo: Essa pesquisa é importante porque permite ao com-
prador ter conhecimento de possíveis débitos ou restrições 
que podem impedir a transferência de propriedade. No por-
tal do Detran.SP é muito simples consultar débitos do ve-
ículo. Basta ter em mãos o Renavam e a placa. Também é 
possível consultar veículos de terceiros. 
 
RFU: Ao vender um veículo, como exigir que o novo dono 
faça a transferência? E o que acontece se ele não fizer?
Paulo: O Código de Trânsito Brasileiro exige que, ao vender 
um veículo, o antigo dono faça a Comunicação de Venda, 
sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelos dé-
bitos e pelas infrações incidentes sobre o bem até a data 
da comunicação ou da transferência de propriedade. Des-
sa forma, ele se protege de qualquer problema futuro, seja 
administrativo, civil ou criminal. Já o novo proprietário deve 
efetivar o novo Certificado de Registro de Veículos (CRV) em 
seu nome em até de 30 dias corridos, ficando sujeito à pe-
nalidade (multa grave) e pontuação de cinco pontos. Caso 
o novo proprietário não faça a transferência, o antigo dono 

poderá, mesmo que não possua mais o CRV, solicitar o blo-
queio por falta de transferência no cadastro do veículo. O 
veículo com essa restrição poderá ser apreendido por uma 
autoridade de trânsito. É importante frisar que a inserção 
do bloqueio por falta de transferência sem a comunicação 
de venda não isenta o antigo dono do veículo de possíveis 
débitos já existentes.

RFU: Pontos na carteira, como consultar?
Paulo: Essa consulta pode ser feita no portal do Detran.SP, 
em “serviços online”, e também pelo aplicativo.
 
RFU: O que é o licenciamento do veículo?
Paulo: É a emissão anual do Certificado de Registro e Licen-
ciamento do Veículo, o documento de porte obrigatório que 
permite a circulação do veículo. Para fazer o licenciamento 
é importante consultar se o veículo não tem outros débitos, 
como multa e IPVA em atraso, por exemplo. Sem débitos 
pendentes, é possível fazer o licenciamento pela internet, 
pagando a taxa pelo número do Renavam em um dos ban-
cos credenciados ou recolher os débitos em conjunto com 
a taxa de licenciamento. Depois é só solicitar a emissão do 
documento em uma unidade de atendimento ou receber 
pelos Correios, pagando uma taxa adicional de R$ 11,00.  

Entrevista 

A categoria C é para se 
conduzir caminhão; a D 

para ônibus e micro-ônibus 
e a E para ônibus articulado, 
biarticulado e veículos com 
dois reboques acoplados.

No portal do Detran.SP é 
muito simples consultar 
débitos do veículo. Basta 
ter em mãos o Renavam 

e a placa
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Leitores de publicações segmentadas ainda gostam do impresso. Pesquisas mostram que 

a revista impressa é um dos meios de comunicações mais confiáveis nos dias de hoje

Texto: Carolina Vilanova  | Fotos: Divulgação

Revista 

Livros, jornais, revistas, panfletos... Muita gente ainda está 
conectada nas páginas de papel, o que é um fato comprova-
do por pesquisas, mas que também está na mídia: iniciativas 
públicas e privadas incentivam essa prática, inclusive com o 
compartilhamento de publicações.

Público de revistas segmentadas, como a nossa, conti-
nua sendo leitores assíduos. Eles consomem revistas e pu-
blicações impressas principalmente para buscar informações 
sobre o setor em que atua. 

ue a leitura traz inúmeros benefícios para nossas 
vidas, isso todo mundo sabe. Tanto em adultos 
quanto em crianças, a leitura tem um poder in-
crível: ajuda na criatividade, aumenta capacidade 

de aprendizado, melhora a memória, espanta o estresse... 
podemos dizer que ler é uma atividade completa, e até gasta 
calorias, são 120 por hora de leitura. 

E apesar da internet ter seu espaço no mundo moderno, 
a leitura de publicações impressas continua firme e forte. 

Q

Para quem gosta 
de se informar com 
uma boa leitura    

Para quem gosta 
de se informar com 
uma boa leitura    
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Revista 

É comprovado... 

O Instituto Opinion & Evolution, especializado em pes-
quisas, principalmente, do segmento de transportes, com-
prova essa afirmação. De acordo com o instituto, dois 
projetos dentro do segmento de transporte (Motoristas de 
Caminhão e Frotistas/Transportadoras), abordam a leitura de 
Revistas e no comparativo o público da pesquisa apresenta 
índices de leitura de Revistas no mesmo patamar da média 
da população brasileira, que é de 38%.

Uma pesquisa encomendada pela Secretaria de Comunica-
ção da Presidência da República, que ouviu mais de 15 mil pes-
soas em todo o País mostra justamente essa realidade. Segun-
do dados, 60% dos brasileiros “confiam sempre” ou “confiam 
muitas vezes” naquilo que informam os jornais, por exemplo.

As revistas impressas foram citadas por 40% da popula-
ção neste mesmo quesito, enquanto as mídias digitais ins-
piram pouca confiança: 20% dos entrevistados “acreditam 
sempre” ou “muitas vezes” no que leem nos sites. Para as 
redes sociais, esse índice é ainda menor: 14%. Os blogs são 
os veículos com menor credibilidade no Brasil: 11%. 

“Parece evidente que, apesar de tantas previsões a res-
peito do fim do impresso, ele continua muito forte e é difícil 
prever quando deixará de existir, ou se vai deixar de existir”, 
afirma o diretor executivo da Associação Nacional de Jornais 
(ANJ), Ricardo Pedreira. Segundo ele, a publicidade que é 
veiculada no jornal impresso também é a que oferece mais 
credibilidade aos potenciais consumidores.

Índice de leitura de revistas

36%

População
10 + anos

30%

Motoristas
de caminhão

38%

Frotistas
Transportadoras

Fontes:
(1) Pesquisa de Hábitos de Mídia com Motoristas 
de Caminhão Autônomos e Empregados – 807 
entrevistas – Coleta face-a-face – Brasil – 2014
(2) Pesquisa com Profissionais da Área de Compras 
em Empresas Frotistas/Transportadoras – 304 
entrevistas – Coleta via CATI – Brasil – 2018
(3) Dados de Penetração dos Meios – Mídia Dados 
2018 (página 354) – Grupo de Mídia/SP

Informação não é o forte da internet
 

Segundo dados do suplemento Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação da Pnad Contínua, divulgado no final 
de 2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o número de pessoas conectadas cresceu de 64,7% 
para 69,8% o número de brasileiros com 10 anos ou mais, o 
que hoje representa 181 milhões da população. 

O mesmo relatório, porém, indica que a finalidade da 
internet para essas pessoas não é a busca de informação 
nem de intenção de compra de um produto. O acesso mais 
relatado foi o de envio de e-mails, que envolve 66,1% dos 
usuários, uma queda em relação aos 69,3% de 2016. 

Já a utilização da internet para fazer chamadas de voz ou 
de vídeo teve um crescimento expressivo de 73,3% para 83,8%, 
assim como subiu o número de pessoas que usam a internet 
para assistir a programas, séries e filmes: de 74,6% para 81,8%.

Outro dado relatado foi que as mensagens de texto ou 
de voz através de aplicativos diferentes de e-mail, como o 
Whatsapp ou o Telegram também foi maior, descrita por 
95,5% dos usuários.

Uma outra pesquisa, a TIC Domicílios, divulgada em ju-
lho do ano passado, pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil 
(CGI.br), mostra que 49% dos brasileiros online acessam a 
internet exclusivamente pelo celular, o que representa 58,7 
milhões de pessoas. 

Isso acontece, pois, os preços das operadoras ficaram 
mais acessíveis em relação a preços, além disso aplicativos 
de mensagens como WhatsApp e Facebook chegam até a 
ser oferecidos de graça. 

Outro dado relevante é que os usuários que mais se en-
caixam neste perfil são parte das classes D e E, bem como 
aqueles que moram em áreas rurais, são 80% e 72%, respec-
tivamente. Usuários das classes A e B têm mais opções de dis-
positivos para navegar – 88% deles usaram pelo menos smar-
tphones e computadores para acessar a rede no ano passado. 

Para Alexandre Barbosa, gerente responsável pela pes-
quisa, este comportamento não é algo que deve ser come-
morado. “O celular é usado como ferramenta para o usu-
ário se comunicar, mas é um lugar limitado para produzir 
conteúdo e realizar um curso, por exemplo”. O ideal, diz o 
especialista, seria que todo brasileiro pudesse ter a opção de 
comprar um tablet ou um notebook.
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Fake fake fake
 

Essa tal de Fake News é o principal ponto de descrença 
que a população tem em relação à internet. O “Relatório de 
Jornalismo Digital 2017”, publicado pelo Instituto Reuters 
para o Estudo do Jornalismo, da Universidade de Oxford, na 
Inglaterra, mostra que 60% dos entrevistados no Brasil con-
fiam nas notícias veiculadas pelas empresas de comunicação

Por outro lado, o relatório aponta que a proliferação das 
fake News vem afetando principalmente as redes sociais, 
onde as pessoas não distinguem o que é verdadeiro de notí-
cias falsas. Com isso, o Facebook, por exemplo, vem perden-
do espaço em diversos países, inclusive no Brasil.

Isso pode ser complementado pelo comentário do pro-
fessor de Jornalismo John Huxford, da Universidade Estadual 
de Illinois, nos EUA, sobre o assunto. “As redes sociais piora-
ram muito as coisas, porque elas oferecem um meio simples 
para aqueles que não são jornalistas enganarem e publica-
rem qualquer coisa, não importa o quanto seja tendenciosa, 
ou diretamente falsa”, diz 

Para o diretor da ANJ, a importância dos jornais cresce 
num mundo de “tanta informação desencontrada, de tanta 
notícia falsa”. “O importante é que o jornalismo prossiga 
sendo feito da melhor forma, que seja de qualidade, com 
suas características clássicas, que são a apuração aprofunda-
da, a edição, a contextualização, a busca de se ouvir vários 
lados. Isso é muito importante”, avalia.

 
A confiança do impresso perdura 

Estudos mostram ainda que a forma mais impactante de 
anúncio publicitário ainda é de maneira impressa. Nos EUA 
foram listados cinco pontos importantes dessa força entra 
os consumidores: 

1- Anúncios impressos tendem a fixar mais na mente do 
leitor: isso foi verificado de acordo com um estudo da Penn 
State que testou a memória das pessoas em relação a anún-
cios online e impressos, comprovando que eles conseguiam 
se lembrar desses anúncios muito melhor.
2- A publicidade impressa pode segmentar mais determina-
dos públicos-alvo: Com a publicidade impressa, as empresas 
podem escolher exatamente onde gostariam que seu anún-
cio fosse colocado, focando uma região ou tipo de consu-
midor específico para melhor atender os negócios que estão 
anunciando.

3- Diversificar a publicidade é sempre benéfico: mesmo em-
presas que querem abandonar o qualquer marketing que 
não seja, que no final é mais barato, o uso de ambas as mí-
dias é muito mais eficaz. Não utilizar a publicidade impres-

sa provavelmente fará com que sua empresa perca alguns 
clientes importantes.

4- Ainda existem pessoas que não usam a internet: apesar 
de ser difícil acreditar, muitas pessoas não se importam com 
o uso da Internet e essas pessoas não devem ser esquecidas. 

5- É tangível e, portanto, mais confiável: a internet está 
inundada de propagandas falsas que podem levá-lo a pegar 
um vírus ou ter alguns pop-ups indesejáveis na sua tela. Com 
o impresso isso não tem como acontecer, por isso as pessoas 
não veem anúncios em revistas e jornais como golpes, como 
fazem muitos anúncios na internet. Além disso, a internet 
ainda é vista com cautela enquanto os anúncios impressos 
estão disponíveis para sempre e as pessoas não têm motivos 
para desconfiar deles.

O impresso está VIVO

Assim como fonte de informação confiável, o impresso é 
um veículo de comunicação extremamente confiável quan-
do o assunto é campanha publicitária. Mostrar seu produ-
to para o público adequado, aquele que sua empresa quer 
conquistar, é muito mais eficaz quando ele aparece de forma 
consistente e chama sua atenção. 

Este mesmo público continua interessado em crescer em 
termos de conhecimento e gosta de acompanhar as novida-
des do setor no qual atua profissionalmente. 

Isso é exatamente o que faz a Revista Frete Urbano, que 
acredita na longevidade do veículo de comunicação impres-
so, principalmente o segmentado, e investe para que essa 
modalidade continue sendo um ato de informação num mo-
mento prazeroso para o seu público leitor, com reportagens 
feitas por meio de fontes fidedignas, imagens de qualidade 
e apresentação moderna e exclusiva.  

Revista 
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VOCÊ  
JÁ FOI 

ENGANADO 
POR UM 

CONTEÚDO 
FALSO?

Os jovens estão preocupados
em buscar informações confiáveis,
revela a pesquisa Trust in News, 
realizada em 2017 pelo Kantar
Ibope Media. E 72% dos entrevistados 
confiam mais em revistas que em 
outras mídias. As revistas impressas, 
online, no celular ou em vídeo, 
fornecem conteúdo relevante, 
investigativo e em um ambiente seguro.

REVISTAS
Eu acredito!

AssociAção NAcioNAl de editores de revistAs
#revistAeuAcredito i www.ANer.org.br

Campanha Aner2.indd   1 1/23/18   1:01:46 PM



18 REVISTA FRETE URBANO REVISTA FRETE URBANO R

Frete a frete

Em entrega em um supermercado na cidade 
de Santos/SP, o motorista Vagner Marques Be-
zerra, de 33 anos, e o ajudante Luigi Batista, de 
28 anos, são funcionários da empresa Colosso 
Transportes, e estavam numa Hyundai HR 2013. 
Apesar de estar no ramo há pouco tempo, Vag-
ner diz que está gostando do novo serviço.   

Encontramos o Joilson Medeiros numa praça no centro 
de Peruíbe. Ele tem 44 anos e trabalha como motorista há 
apenas dois meses. Apesar do pouco tempo de serviço, ele 
diz estar gostando da experiência. “Eu estava desemprega-
do e esse serviço apareceu, não tinha como dizer não para 
a oportunidade. E é bem bacana trabalhar com transporte, 
conhecemos lugares diferentes”, explica ele, que é da cidade 
de São Paulo. O Joilson dirige uma Foton, ano 2012. Ele 
trabalha para a empresa de um amigo, que presta serviços 
como agregado da Empresa Brasileira de Distribuição. Per-
guntamos se ele gostaria de ter um veículo próprio, abrir 
uma empresa. Ele diz que não pensa nisso agora, mas tam-
bém não descarta a ideia completamente. 

O Anacleto Manuel Duarte, de 58 anos, trabalha com 
transporte de cargas há quase 40 anos. Ele explica que logo 
que tirou a habilitação C, começou a trabalhar e já dirigiu di-
versos tipos de veículos. Hoje ele dirige um VUC da Mercedes-
-Benz, ano 2014, que pertence a JG Alimentos, distribuidora 
para qual trabalha. Anacleto já trabalhou por conta própria, 
mas explica que não deu muito certo e teve que fechar. Quan-
do perguntamos a ele se ele tem vontade de voltar a trabalhar 
por conta própria, ele diz que não está em suas prioridades. 
“Não podemos dizer que nunca, mas hoje não está nos meus 
planos”, explica. 
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Assim como ocorre com outros serviços financeiros, no 
caso do cartão o segredo do baixo custo está na menor es-
trutura exigida da fintech para o seu funcionamento, pois 
em uma startup, todos os processos são enxutos.

Conheça alguns serviços
oferecidos por Fintechs no Brasil

- Conta bancária digital: com as fintechs, a conta cor-
rente da pessoa física ou jurídica passa a ser digital, sem bu-
rocracia, com todos os recursos de uma versão tradicional. 

- Empréstimos: outro mercado tradicional das institui-
ções financeiras no país que começa a ser modificado pelo 
avanço das fintechs são os empréstimos, que já podem ser 
solicitados 100% online. 

- Cartão de crédito: sem anuidade e com taxas mais bai-
xas já, as Fintechs conseguiram tornar isso uma realidade. 
Mas não é apenas isso, pois o produto é totalmente geren-
ciado pelo usuário via aplicativo de celular.

- Investimentos: apesar de não ser uma novidade, as fin-
techs disponibilizam o acesso a este serviço via navegador ou 
aplicativo de celular. A maior autonomia para o investidor é um 
atrativo, assim como o menor custo para aplicar seu dinheiro.  

ssim como qualquer segmento da sociedade, o 
mercado financeiro também está ficando cada vez 
mais high tech. Isso mesmo, a tecnologia invadiu 

o mundo do dinheiro e a moda agora é um modelo de fi-
nanciamento chamado Fintech. 

O termo Fintech surgiu da combinação das palavras em 
inglês financial (finanças) e technology (tecnologia). Esse 
nome, por si só, resume bem a ideia: fintech é uma startup, 
ou seja, uma nova empresa que oferece serviços financeiros 
que se diferenciam pelas facilidades proporcionadas pela 
tecnologia e, com efeito, pela internet.

Na prática, o principal conceito das fintechs é eliminar 
serviços burocráticos e caros do banco e resolver tudo de 
maneira mais prática, rápida e com custos mais baixos. Essas 
startups conseguem através das tecnologias que aumentam 
a eficiência dos processos fazer com que os custos opera-
cionais de bancos e cartões de crédito, por exemplo, sejam 
mais acessíveis. 

As Fintechs estão revolucionando o mercado financeiro 
em todo o mundo. Essas inovações conseguem oferecer ain-
da serviços financeiros empréstimos, investimentos, seguros, 
negociação de dívidas, gestão financeira etc. Tudo isso com 
muito mais eficiência, segurança e transparência, e o melhor 
bem mais barato. 

E devido à enorme pressão competitiva que as Fintechs 
estão fazendo no mercado, muitas instituições financeiras 
consideradas ‘tradicionais’ estão correndo contra o tempo 
para se alinhar a elas. A maioria dos bancos, na verdade, já 
oferecem serviços virtuais, e estão emergindo nesse mundo 

a cada dia que passa, o que 
não tem mudado muito são 
as taxas cobradas, que conti-
nuam aquelas convencionais.  

Alberto Savioli,  
economista com  
pós graduação em 
gestão pela USP

A

Economia

Fintech: A evolução do 
mercado financeiro
Fintech: A evolução do 
mercado financeiro

Mas fique esperto, tudo que vem pela internet pode 
vir disfarçado de fraude. AS promessas são muitas. 
Então, antes de incluir seus dados pessoais como CPF 
e endereço num site oferecendo serviços e créditos 
bancários milagrosos, pesquise para se certificar de 
que se trata de uma fintech idônea.

Cuidado com o que é fake 
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Prévia

Ficar de olho na manutenção do seu VUC vai fazer com que o seu instrumento 

de trabalho tenha mais produtividade, na Automec é possível encontrar peças e 

serviços que te ajudam nesta tarefa 

Texto: Carolina Vilanova  | Fotos: Divulgação

anter o seu carro em ordem exige dedicação 
de muitos profissionais envolvidos, principal-
mente, dos mecânicos. Por isso é importante 

escolher bem onde você leva o seu VUC para fazer revisões e 
manutenções preventivas. 

Eventos como a Automec aumenta o conhecimento dos 
profissionais que reparam o seu veículo e é o lugar onde es-

M

Automec: de olho nas 
peças e nos serviços

tão as novidades em produtos, equipamentos e serviços que 
serão usados no serviço. 

Realizada pela 14ª vez, a Feira Internacional de Autopeças, 
Equipamentos e Serviços vai reunir mais de 1500 expositores 
do universo de veículos leves, pesados e comerciais e duas 
rodas entre os dias 23 e 27 de abril, no São Paulo Expo, que 
fica na margem da Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo. 

Automec: de olho nas 
peças e nos serviços
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Prévia

Denominada Automec Experience, uma área de 1.000 
m² será voltada para uma série de ações, segmentadas em 7 
pilares estratégicos, cada um com suas características e equi-
pamentos e tecnologias adequadas: Oficina de Leves, Ofici-
na do Futuro, Oficina de Personalização, Oficina de Colisão, 
Oficina de Pesados, Oficina de Motos e Arena de Conteúdo e 
Capacitação, este último com palestras e treinamentos.

Com o objetivo de levar ainda mais conhecimento sobre 
o setor de retificação de motores e apresentar novas solu-
ções e tendências do mercado mundial, o Conselho Nacional 
de Retíficas de Motores (CONAREM) promove, no dia 26 de 
abril, das 8h às 11h30, mais uma edição do Mobilatina, um 
seminário internacional que mostra novidades em tecnolo-
gia de motores, estatísticas do mercado automotivo e parce-
rias para buscar melhores resultados nos negócios. 

A organização da Automec investe ainda em outras atra-
ções como o Showroon Digital, uma forma de prospectar 
antes do evento, numa plataforma em que os expositores 
podem participar de uma vitrine on-line e compartilhar in-
formações sobre a empresa, seus produtos e projetos. O 
acesso é feito por meio de um perfil exclusivo disponível no 
site www.automecfeira.com.br.

Outro destaque que volta nesta edição é o aplicativo ofi-
cial, que segundo a organizadora é uma ferramenta que cru-
za as informações dos visitantes e dos expositores para su-
gestões que podem otimizar e potencializar a participação. 

Evento: Automec 2019 – 14ª Feira Internacional        
de Autopeças, Equipamentos e Serviços

Data: 23 a 27 de abril de 2019

Horário: das 11h às 20h (terça à sexta-feira)             
das 9h às 17h (sábado)

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, km 1,5               
Vila Água Funda

Informações: www.automecfeira.com.br

Serviço

Os expositores 

São cerca de 1500 expositores, incluindo marcas nacio-
nais e internacionais, e muitas delas conhecidas dos mecâ-
nicos. Uma ótima oportunidade de entrar nos estandes para 
conversar com o pessoal técnico em busca de mais conheci-
mento e informações. 

Listando alguns dos principais participantes, destacamos 
Autopeças Randon (Fras-le, Controil, Fremax, Master, JOST, 
Suspensys & Suspensys/WE Castertech), Borgwarner, Bos-
ch, Cobreq, Cummins e Valvoline, Dana, Albarus e Spicer, 
Dayco, Delphi, Elring, Gates, KS Kolbenschmidt, Magneti 
Marelli, Mann-Filter e Wix Filters, TEM-Thomson, Nakata, 
NGK, Grupo Schaeffler, Tenneco Monroe Axios, Takao, Tecfil, 
UFI Filters, ZEN, marcas do Grupo ZF:  Sachs, Lemförder e 
TRW, etc.  

*Imagens ilustrativas da edição de 2017
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VW Amarok V6:
força e robustez com 
motor mais potente

VW Amarok V6:
força e robustez com 
motor mais potente
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mercado das picapes médias no Brasil é 
daqueles “duro de enfrentar”. Com tantos 
competidores de alto nível – Chevrolet S10, 
Toyota Hilux, Nissan Frontier, Mitsubishi 

L200 – que para chegar lá e conquistar uma venda 
é preciso muito desempenho, o que a Volkswagen 
Amarok tem de sobra. 

Apresentada ao público oficialmente em 2010, na 
Argentina, levava no nome a representação do que 
seria o seu principal conceito: Amarok significa “lobo 
gigante” nas línguas Inuit (tribo indígena das regiões 
árticas da América do Norte). Um aventureiro, caça-
dor, desbravador. Ou seja, um animal grande e forte, 
inteligente e solitário. 

No Brasil chegou em maio do mesmo ano, já ofe-
recendo itens de tecnologia pioneiros para a época 
nesta categoria de veículos utilitários. Com um dese-
nho conservador, que podemos dizer que não mudou 

muito nos últimos anos, e linhas simples, mas 
robustas, começou a ser muito utiliza-

da nas versões mais básicas como 
veículo de frota, boa para o 

serviço pesado, agradava 
ao transportador. 

O Na versão que testamos, a V6 Highline, que é uma 
das topo de linha, o conservadorismo e a simplicida-
de são mantidos no exterior, com imponência e uma 
caçamba generosa, mesmo na cabine dupla. A grande 
estatura do Amarok é refletida no tamanho de sua 
área de carga, que é capaz de carregar o volume de 
1280 litros e tem carga útil acima de uma tonelada, 
com peso bruto total de 3.290 kg.

Novidade: o motor mais potente 

Imponente, a picape da Volkswagen chegou nesta 
versão com mais recursos de segurança, inovação e 
conectividade, além disso, tem como grande novida-
de e trunfo o motor 3.0 V6 TDI (turbodiesel) de 225 
cv, ou seja, desempenho é um belo argumento na 
hora de vender um produto deste segmento. O preço 
nem tanto, custa acima de R$180.000,00

Este é um conjunto de última geração, preciosi-
dade da engenharia da marca, que combina a tec-
nologia de injeção direta common rail de diesel e 
turbocompressor de geometria variável. Para ajudar 
na manutenção, o acionamento dos comandos é fei-
to por correntes, ou seja, não é necessária a troca 
da correia. 

O torque é priorizado, alcançando os 550 Nm (56,1 
kgfm) a partir de 1.500 rpm e mantendo-se pleno até 
as 3.000 rotações. Isso proporciona desempenho ex-
celente em qualquer tipo de terreno, com respostas 
rápidas quando exigidas. 

A Amarok V6 Highline tem desempenho próximo 
ao de modelos esportivos da Volkswagen, segundo a 
sua engenharia, refletindo em 190 km/h de velocida-
de máxima e fazendo de 0 a 100 km/h em apenas 8 
segundos. Tudo isso sem aquele ruído forte, peculia-
res dos motores a diesel. 

Outra pérola da picape é o câmbio automático 
de 8 marchas, uma nova versão da transmissão uti-
lizada atualmente nas versões da picape com mo-
tor 2.0 TDI, mas desenvolvida para se ajustar com o 
maior torque produzido pelo motor V6 TDI. A tra-
ção é do tipo 4MOTION< permanente nas quatro 
rodas e os pneus são 255/55 R19, com rodas de liga 
leve de 19 polegadas.

Frete drive 
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Por dentro um carro de luxo 

A sensação de dirigir a VW Amarok V6 Highline é a de 
estar dentro de um automóvel, ou melhor dizendo de um 
SUV, considerando a posição alta do motorista. Além disso, 
a calibração correta das suspensões diminui as oscilações da 
carroceria, que é menor do que nas outras picapes. 

O conjunto conta com suspensão independente na 
dianteira e eixo rígido com mola de lâminas na traseira. A 
segurança está em primeiro lugar, por isso, temos freio a 
disco nas quatro rodas, possibilitando que o motorista tenha 
melhor desempenho de frenagens mesmo com a caçamba 
carregada. Nos discos traseiros, uma cobertura interna foi 
adotada para evitar o acúmulo de sujeira.

Frete drive 

Juntamente com o sistema temos o ABS off-road, que 
auxilia na frenagem sobre piso solto e outros recursos de 
assistência como o Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC), 
HDC (Hill Descent Control ou Controle Automático de Des-
cida) e HSA (Hill Start Assist ou Assistente para Partida em 
Subida). Também traz o BAS (Sistema de Assistência à Frena-
gem), ASR (Controle de Tração) e EDS (Bloqueio Eletrônico 
do Diferencial), todos itens de série.

Falando de conectividade e itens de conforto, vamos 
destacar os faróis bixenônio com luzes de uso diurno de 
LEDs, a câmera de ré e o sistema de freios pós-colisão. 
Além do sistema de infotainment com tela de 6,33” e 
espelhamento de smartphone, fácil de usar e com muitas 
funcionalidades. 
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Comprimento

Largura sem espelhos

Entre-eixos

Altura

Caçamba (Compartimento de Carga)

PBT 

Peso vazio em ordem de marcha 

Carga útil

Dimensões e pesos

5254 mm

1994 mm

3097 mm

1834 mm

1280 litros 

3290 kg 

2184 kg 

1105 kg 

Motor:         

Combustível 

Cilindrada

Potência

Torque 

Transmissão

Tração

Direção

Rodas e Pneus

Freios

Suspensões

Tanque de combustível 

Ficha técnica

????

Diesel 

2967 cm³

225

550 (56,1) / 1500-2500

Automático, oito marchas à frente

Dianteiras e Traseiras - 4Motion Permanente

Hidráulica 

Roda 8,0Jx19 com Pneu 255/55 R19

Dianteiro - Disco ventilado, diâmetro de 332mm

Traseiro - Disco, diâmetro de 300mm

Dianteira - Suspensão independente tipo duplo A,  molas helicoidais e barra 
estabilizadora 

Traseira - Eixo Rígido com Mola de lâminas

80 litros

Frete drive 
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Fiat Toro 1.8 Flex: 
versatilidade com 
reconhecimento

ueridinho da FCA, queridinho dos designers e 
queridinho do motorista. O Fiat Toro agrada des-
de que chegou no mercado em 2016. A prova 

disso é que foram 100 mil unidades vendidas em dois anos 
de mercado nacional e uma das picapes mais vendidas. Se 
considerarmos todas as picapes, pequenas, médias e gran-
des, a Toro é a segunda mais emplacada do país, fica atrás 
apenas da Fiat Strada, a irmã mais nova. 

Mas em 2019 a coisa pode mudar, pois novas picapes 
desembarcam no Brasil, tem a picape grande e luxuosa da 

Q Mercedes-Benz, tem a Renault Alaskan, também no segmen-
to maior e ambas com previsão para segundo semestre de 
2019. E tem a VW Tarok, mostrada no Salão do ano passado, 
essa sim concorrente direta da Toro, mais para o final do ano. 

Por isso, é melhor a FCA se cuidar, já incrementou a linha 
Toro neste ano, somando ao todo seis versões e três motori-
zações, sendo uma diesel. Ou seja, bala na agulha para con-
tinuar brigando a Toro com certeza vai ter, e aí é só esperar 
a chegada nova Strada, essa provavelmente em 2020, o que 
não vai mudar em nada a vida da marca. 

Frete drive 

Fiat Toro 1.8 Flex: 
versatilidade com 
reconhecimento
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Frete drive 

Mas voltamos à nossa Fiat Toro, a versão que andamos 
dessa vez foi a Freedom 1.8 AT6, que ganhou novos itens 
de série e continua exibindo seu desenho moderno, que já 
é conhecido e apreciado pelos transportadores VUC. Já falei 
o quanto de Toros vemos no pátio do Ceagesp? Bastante. 
Comprovando o que sempre falamos: o transportador usa o 
carro para o trabalho e também para o lazer, afinal, a Toro 
é bem bacana. 

O trem de força deste modelo é composto pelo melho-
rado motor 1.8 16V Flex, uma produção da FPT Industrial, 

que ganhou a tecnologia VIS como diferencial dos mode-
los antigos. O VIS (Variable Intake System), ou seja, sistema 
de admissão variável, tem como função variar o fluxo de ar 
dentro do coletor de admissão, trazendo mais torque em 
qualquer rotação. 

Assim, o Toro anda bem, com potência de até 139 cv 
quando abastecido com etanol. Quando combinado com o 
variador de fase do comando de válvulas, o sistema conse-
gue alcançar mais de 80% do torque máximo do motor em 
apenas 2.000 giros, ajudando na economia de combustível. 
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Comprimento

Largura

Entre-eixos

Altura

Capacidade de carga

Volume do porta-malas

Carga máxima rebocável (sem freio) 

Peso em ordem de marcha (Std A)

Dimensões e pesos

4.915 mm

1.844 mm

2.990 mm  

1.680 mm

650 Kg

820 litros

400 Kg

1619 kg

Frete drive 

Para completar o conjunto, temos o câmbio automático de 
6 marchas que conta com gerenciamento eletrônico. Juntan-
do motor e câmbio, o Toro consegue ainda uma baixa emissão 
de poluentes, atributo que anda em alta nos últimos tempos. 

E ao transportar, o que a picape oferece? Conforto e se-
gurança. Um sistema de suspensão ajustado que roda bem 
com menos vibração e ruído, isso por conta das suspensões 
independentes quatro rodas, como auxilio de molas helicoi-
dais progressivas à carga na traseira. 

Para ajudar para a boa dirigibilidade, a direção elétrica 
entra em cena, com diâmetro mínimo de curva de 12,2 mm, 
o que confere uma boa manobrabilidade. Neste caso a tra-
ção é apenas na dianteira. 

Ainda para o trabalho, oferece uma caçamba com volu-
me para 820 litros, que pode ganhar opcionalmente ainda 
mais 405 litros quando acoplada ao extensor, acessório da 
Mopar. Em relação à capacidade de carga, pode ser carrega-
da com 650 Kg. 

O motorista também aprovou a sua tampa da caçamba 
bipartida, patenteada pela FCA, no qual as duas portas que 
se abrem lateralmente, com a possibilidade de abertura de 
somente uma delas. É mais leve e mais prática, o que facilita 
o acesso ao compartimento de cargas.

Itens de série a versão Fredoom 1.8 6AT conta com câ-
mera de ré, sistema Uconnect Touch Nav 5”, seis alto-falan-
tes com comandos no volante em couro e reconhecimen-
to de voz. Além da segunda tomada 12V, importante para 
quem trabalha entre outros. Entre os sistemas de segurança 
ao rodar, temos o ESC (controle de estabilidade), o ASR, que 
monitora a tração, e o Hill Holder, conhecido como assisten-
te de rampa. 
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Motor:         

Combustível 

Cilindrada

Potência

Torque 

Transmissão

Tração

Direção

Rodas e Pneus

Freios

Suspensões

Tanque de combustível 

Ficha técnica

1.8 16V Flex AT6

Etanol / gasolina 

1747 cm³

135 cv / 5.750 rpm (gasolina) 139 cv / 5.750 rpm (etanol) 

18,8 kgfm / 3.750 rpm (gasolina) 19,3 kgfm / 3.750 rpm (etanol)

Automática de 6 velocidades 

Dianteira com juntas homocinéticas

Elétrica com pinhão e cremalheira

6,5jx16” em chapa de aço (liga leve opcional) 215/65 R16

Dianteiro: A disco ventilado (ø de 305 mm) com pinça flutuante 

De serviço: Hidráulico, comando a pedal com ABS, ESP, ASR e Hill Holder 

Traseiro: A tambor (ø de 254 mm) com sapatas autocentrantes e regulagem 
automática de jogo

Dianteira: Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes em aço 
estampado fixados ao subchassis e barra estabilizadora. Amortecedores 
hidráulicos, telescópicos de duplo efeito e mola helicoidal 

Traseira: Tipo Multi-link com rodas independentes, links transversais e 
longitudinais e barra estabilizadora. Molas helicoidais progressivas à carga

60 litros

Frete drive 



30 REVISTA FRETE URBANO 

uando o ABS surgiu no universo automotivo, 
era uma inovação de alto custo, disponível ape-
nas em carros de luxo, que chegava para servir 
100% de assistência para a segurança do veículo 

e de seus ocupantes. Foi criado pela Bosch em 1978 com 
o nome, em alemão de Antiblockiersystem, que em inglês 
significa Anti-lock Braking System, ou simplesmente freios 
anti-blocante para nós. 

De maneira bem simples, o ABS é um sistema de frena-
gem que tem a função de evitar que as rodas se bloqueiem 
quando o pedal de freio é acionado fortemente, numa fre-
ada brusca, por exemplo, e provoquem uma derrapagem, 

Q

Segurança (sempre)
em primeiro lugar 

Tecnologia 

deixando o automóvel sem aderência à pista. 
O ABS foi o primeiro a chegar, o primeiro recurso de segu-

rança ativa que se mostrou tão eficaz que passou a ser obriga-
tório desde 2014. Mas depois dele, outros tantos assistentes 
foram desenvolvidos, integrados principalmente em carros 
mais luxuosos, mas com o tempo passaram a ser mais utiliza-
dos em veículos mais acessíveis e até mesmo nos comerciais. 

O aviso do ABS no painel do carro ocorre quando o sis-
tema é ativado, ou seja, em situações de freadas bruscas. No 
caso da luz acender em condições normais de trânsito pode 
indicar algum tipo de avaria, por isso é necessário levar num 
mecânico.  

Segurança (sempre)
em primeiro lugar 
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E acreditem, hoje temos uma verdadeira sopa de letri-
nhas transformada em tecnologia para ajudar na segurança 
de carros, caminhões, motos e ônibus. O ESP, por exemplo, 
cuja sigla vem do inglês “Eletronic Stability Program”, ou 
programa eletrônico de estabilidade, em português, já está 
bastante difundido, e trabalha junto com o ABS. 

Tem a função de corrigir a trajetória do veículo em caso 
de desestabilização em qualquer um dos eixos. Atua direta-
mente na dirigibilidade e pode ser desligado por meio de um 
botão no painel. 

Se o ABS é obrigatório, muitos dos nossos VUCS contam 
com controle de estabilidade como equipamento opcional. 
Vans como Mercedes-Benz Sprinter, Citroen Jumper e Peu-
geot Boxer, além das italianas Fiat Ducato e Iveco Daily po-
dem contar com o sistema, que às vezes leva outro nome, 
ESC (Eletronic Stability Control, ou controle eletrônico de 
estabilidade). 
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Outro sistema de assistência que funciona com o ABS é o 
EBD, que significam “Eletronic Brake Force Distribuition” em 
inglês, e traduzindo: distribuição eletrônica de frenagem, 
para nós. Ou seja, faz o controle da força da frenagem nos 
eixos dianteiro e traseiro, de maneira eletrônica e otimizada. 
Funciona literalmente como auxiliar do ABS.

O sistema de auxílio de frenagem em urgência, cuja sigla 
é BAS, em inglês, Brake Assist System, atual quando o mo-
torista pisa no freio de repente, jogando a carga máxima no 
freio. Atua junto com o ABS e o EBD.

Já o EAS, Eletronic Actuation System, é um sistema de 
controle de tração e também de altura do carro em relação 
ao solo. Sua atuação se dá ao mesmo tempo do ABS, agindo 
mesmo que o pedal não seja levado ao fundo. Sua função 
em condições extremas de frenagem é controlar a altura do 
veículo.

O sistema antiderrapante, conhecido por ASR, ou Anti 
Slip Regulator, em inglês, impede que as rodas da tração 
escorreguem, atuando como mais uma assistência no caso 
do motorista acelere ou passe por situações de emergência. 
Funciona como um controle de tração. 

Conhecido popularmente como assistente em rampas, o 
HDC, Hill Descent Control, controle de descida, ao lado do 
ABS consegue acionar automaticamente os freios em terre-
nos acidentados ou de rampas, evitando que rodas patinem 
e o veículo escorregue. Esse sistema é importante quando 
falamos de veículos de carga, por isso tem sido bastante 
acionado. 

Cada um com suas letrinhas
 

É importante lembrar que cada marca escolhe 
os sistemas para adotar em seus veículos, seja como 
equipamento de série ou opcional, de acordo com o 
que acha mais importante par ao transportador naquele 
momento. Só para constar, em 2011, a Chevrolet lançou 
o Cruze com ESP de série e deixou de lado o conforto do 
banco elétrico, por questões de custo, ou um ou outro. Foi 
uma opção, que deu certo, hoje usa o sistema em todos os 
seus carros. 

É claro que na Europa esses sistemas estão muito mais 
difundidos do que aqui, mas muitas marcas equipam suas 
vans e furgões com esses recursos e oferecem como opcio-
nal. A Fiat Ducato, por exemplo, na Europa vem de série com 
muitos dispositivos de assistência de segurança e condução, 
são eles o ESC, ASR, EBA e HDC, entre outros. 

Aqui no Brasil, pode ser equipada com os controles ele-
trônicos de tração e de estabilidade (ESC), além do Hill Hol-
der, assistente para partida em rampas que impede o carro 
de se deslocar nas saídas em trechos íngremes, o que ajuda 
muito nas manobras. A também italiana Iveco Daily opta 
pelo ESP como item de série. 

Já as francesas, Peugeot Boxer e Citroën Jumper, dois 
furgões que chegaram recentemente atualizados no nosso 
mercado, têm o ESP combinado com as funções de Controle 
adaptativo de carga, o ASR e o Assistente de partida em 
rampa garantem uma condução mais assertiva e segura. 

Tecnologia 
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Considerando os níveis de segurança, podemos dizer 
que a Mercedes-Benz Sprinter vem recheada. O ESP 
Adaptativo 9i®, um sistema exclusivo da marca, é destaque 
neste quesito e está disponível para os motoristas como 
opcional em algumas versões e como item de série nas 
mais equipadas. 

Segundo a marca, o programa eletrônico de estabilidade 
ESP Adaptativo 9i® reduz significantemente os riscos de aci-
dentes, mesmo em situações críticas, além de garantir maior 
domínio e estabilidade do veículo. O programa integra nove 
funções que visam reduzir ao máximo o tempo de reação do 
sistema de freios para iniciar a desaceleração do veículo e 
constituem uma verdadeira sopa de letrinhas. 

O ABS, ASR, BAS e o EBD já são conhecidos, agora va-
mos conhecer o LAC, que faz o Controle de Carga Adapta-
tivo, corrigindo o sistema de estabilidade de acordo com a 
carga. O ROM (Controle de Rolagem), que detecta a tendên-

cia de derrapamento durante manobras e também aciona o 
ESP, para evitar capotamentos.

Ainda temos o RMI (Interação de Movimento de Rola-
gem), que detecta a tendência de capotamento em certas 
situações. O EBP (Pré-carga Eletrônica de Freio), que detecta 
a retirada brusca do pé do acelerador e já aproxima, auto-

maticamente, as pastilhas ao disco de freio. E Por último o 
BDW (Limpeza dos Discos de Freio), que em situações de 
chuva aproxima, em intervalos regulares, a pastilha ao disco 
e promove a limpeza do filme de água que se forma sobre 
o disco de freio. 

Com a tecnologia em favor do desenvolvimento de veí-
culos, esses são itens que pode ajudar muito a vida do trans-
portador. Vamos lembrar que as picapes médias e pequenas 
podem ser equipadas com qualquer um desses equipamen-
tos, na maioria das vezes compactados num pacote escolhi-
do na hora da compra. 

Tecnologia 
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VUCs pelo Mundo

povo americano gosta de uma bela e grande pica-
pe, portanto, a montadora que quer se destacar 
naquele mercado tão, mas tão competitivo, tem 

que rebolar, mas entregar ao cliente as maiores e mais pode-
rosas picapes do mundo. E para fazer jus às suas origens, a 
Ford e Chevrolet sabem fazer isso muito bem e se desafiam 
o tempo todo. 

A Ford, por exemplo, acaba de apresentar sua belíssima 
picape grande: a New Ford F-Series Super Duty, um modelo 
imponente, avançado tecnologicamente, com motores ex-
tremamente potentes e um espaço para carga pesada, utili-
zada com gosto pelo transportador americano. 

 O cliente americano de picapes não tem dó, quer ter 
versatilidade, usando a caçamba convencional, usa com re-
boque e até mesmo quinta roda. Neste caso, a Super Duty 
da Ford atende com louvor. Como a própria marca coloca, é 
um nível acima em relação à capacidade, potência e tecno-
logia para picapes pesadas. 

A Ford F-Series Super Duty tem a produtividade como 
sua maior ferramenta, oferecendo para o transportador mais 
carga útil e capacidade de reboque, com uma tecnologia 
que melhoram essas características. Pode rebocar mais de 
17 toneladas. 

A gama da picape vem nas seguintes configurações: 
F-250, F-350 e F-450, que tem somando carga mais passa-
geiros as seguintes capacidades: 1,9; 3,4; e 2,8 toneladas.  

As novas melhorias da Super Duty incluem novos mo-
tores a gasolina e diesel – serão três no total, uma nova 
transmissão automática de 10 velocidades, além de incre-
mentos de chassis, atualizações de design exterior e interior, 
tecnologia e conectividade.

O

Ford F-Series:
Super Duty,
super
picape 

VUCs pelo Mundo

Ford F-Series:
Super Duty,
super
picape 
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Motores para variados propósitos
 

A ideia era fazer da Super Duty a mais potente das cami-
nhonetes grandes dos EUA, para isso, o motor Stroke® Die-
sel V8 de 6,7 litros foi atualizado para fornecer mais potên-
cia e torque. Dessa maneira desenvolve 456 cv de potência 
e torque de 129,27 kgfm. Excelente resposta do acelerador, 
resultado de uma combinação entre o sistema de injeção de 
combustível common rail de alta pressão e um a gama de 
injetores totalmente novos que medem e pulverizam com 
precisão, ajudando no controle de emissões e ruído. 

São dois motores que funcionam com gasolina: o novo V8 
de 7,3 litros que se junta ao V8 de 6,2 litros. O motor 7,3 litros 
deverá ser o mais potente V8 em sua classe, proporcionando 
durabilidade, facilidade de manutenção e reboque e carga útil. 
Conta com uma nova arquitetura de válvulas, bloco de ferro fun-
dido e virabrequim de aço forjado para máxima durabilidade.

Os motores a diesel V8 de 7,3 litros e 6,7 litros serão 
emparelhados com a mais recente transmissão automática 
TorqShift de 10 velocidades da Ford. Será uma opção no V8 
de 6,2 litros, que virá com o padrão de 6 marchas. A Ford diz 
que a velocidade de 10 é melhor no reboque, mas também 
inclui a decolagem de energia com acionamento ao vivo, 
que pode engatar equipamentos e acessórios industriais en-
quanto o caminhão já está em movimento.

Os motores a diesel V8 de 7,3 litros e 6,7 litros ganharam 
a mais novíssima transmissão automática TorqShift de 10 ve-
locidades da Ford. O V8 de 6,2 litros vem com a transmissão 
padrão de 6 marchas, mas pode ser opcionalmente equipa-
do com a mais evoluída, que ajuda muito no reboque. 

A transmissão controlada eletronicamente e tem modos 
de acionamento selecionáveis que incluem reboque / trans-
porte ecológico, piso escorregadio, e areia e neve profundas. 
A New F-Series Super Duty oferece o exclusive Pro Trailer Ba-
ckup Assist, um botão de assistência que facilita a rodagem 
de reboques por meio de câmeras. 

Sempre conectado, o transportador que usa uma Super 
Duty conta com o moderno sistema de conexão com inter-

net 4G LTE incorporado do FordPass Connect ™ com aces-
so Wi-Fi para até 10 dispositivos, mantendo as equipes em 
comunicação, não importa onde o trabalho possa levá-los.

Outros recursos de assistência são o alerta de pista, que 
ajuda a permanecer entre as linhas na estrada e um sistema 
de assistência ao ponto cego inclusive para reboques. Assis-
tência pré-colisão com frenagem de emergência automática 
entre outros. Os faróis de LED são de série nesse modelo 
muito utilizado na estrada. 

A briga pelo mercado de picapes grandes é tão acirra-
da nos EUA, que encontramos uma briga de concessio-
nárias Ford e Chevrolet bem legal num outdoor, com a 
tradução que diz mais ou menos assim: “Atrás de cada 
bom Ford tem sempre um Chevy”. Que respondeu à 
altura: “É porque você não sai da faixa da esquerda”.

Curiosidade

VUCs pelo Mundo
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manutenção preventiva dos pneus está diretamen-
te ligada à segurança do veículo e principalmen-
te, dos seus ocupantes. E por estarem sempre em 
contato direto com o solo, os pneus ficam mais 

sujeitos a impactos e desgastes ao longo do tempo. Por isso, 
a revisão periódica é tão essencial, pois as condições dos 
pneus acabam influenciando o desempenho e a vida útil de 
outros componentes do veículo, como suspensão e freios. 
Até mesmo o consumo de combustível pode sofrer com a 
falta de manutenção. 

Por aí, existem muitas histórias verdadeiras e mitos que 
se contam em relação à manutenção desses componentes. 
Fique ligado e tome por conselhos essas dicas: 

- Não tem problema usar pneus de marcas diferentes 
no mesmo eixo: isso não é recomendado, apesar de ser mui-
to utilizado. Ao usar pneus diferentes no mesmo eixo, o veí-
culo pode ficar desequilibrado, apresentar tendência direcio-
nal para um dos lados e principalmente em situações de risco 
como frenagens e pista molhada. Para garantir mais segurança 
e aderência, mantenha todas as rodas com pneus iguais.

- Usar medidas de pneus diferentes das recomendadas 
não altera o comportamento do carro: Tudo errado. Os 
pneus do veículo foram projetados e desenvolvidos em con-
junto com a montadora para funcionar com determinada 
estrutura, diâmetro e largura. A alteração da medida dos 
pneus pode ocasionar inclusive problemas de segurança, 
como aquaplanagem, espaço de frenagem e dirigibilidade.

- Quanto mais largo o pneu, melhor a resistência do 
veículo contra aquaplanagens: um pneu mais largo pode 
prejudicar a resistência à aquaplanagem, isso pois as carac-
terísticas do veículo e a suspensão podem não estar calibra-
das para proporcionar a correta drenagem da água em um 
pneu mais largo. Voltamos à questão anterior. 

- O modo como você dirige não afeta vida útil dos 
pneus: nada a ver ou melhor, tudo a ver. A maneira como 
o motorista conduz afeta diretamente a vida útil dos pneus. 

A

Pneus

Fique de olho no que 
te falam sobre pneus
Fique de olho no que 
te falam sobre pneus



37REVISTA FRETE URBANO 

Acelerações, freadas e mudanças de direção bruscas desgas-
tam ainda mais os pneus. Dirigir de forma suave garante 
maior segurança para os ocupantes e menor custo, não só 
preservando a durabilidade dos pneus como, também, dimi-
nuindo o consumo de combustível. A correta manutenção 
dos pneus também é fator fundamental para prolongar a 
vida útil dos pneus.

- Calibrar os pneus de acordo com a preferência do mo-
torista não afeta o consumo de combustível ou outros 
fatores: os veículos possuem indicação do seu fabricante 
para a pressão adequada que deve ser usada tanto para 
quando são utilizados com pouca ou muita carga, lembran-
do ainda que a calibragem dos pneus deve ser feita sempre 
com os pneus frios. O proprietário precisa seguir estas ins-
truções, assim garantir melhor funcionamento do veículo, 
menor consumo de combustível, melhor segurança em situ-
ações de risco como frenagens em superfícies escorregadias 
e ainda aproveitar o pneu em toda a sua vida útil. Além 
disso, pneu calibrado da forma correta é mais resistente à 
cortes e lacerações.

- Pneus Run Flat podem ser utilizados em qualquer ve-
ículo: para receber este tipo de pneus, o veículo deve ter 
sido desenvolvido pela montadora e homologado para rodar 
assim. Deve ser equipado com um sensor de pressão dos 
pneus, para alertar o motorista que está sem ar no pneu. 
Como os Run Flat são mais rígidos que os modelos conven-
cionais, é preciso que o projeto da suspensão do carro seja 
preparado para rodar com esse tipo de pneu. Além disso, a 
roda deve ter o aro preparado para esse tipo de tecnologia. 
Um pneu Run Flat instalado em rodas comuns, de liga leve 
ou de aço, pode sofrer detalonamento quando tiver perdido 
a pressão.

- Pneus verdes precisam de uma distância maior para 
frenagem: a tecnologia verde utiliza novos compostos que 
garantem uma melhor performance, inclusive em requisitos 
de segurança como aderência e frenagem. Desta forma, os 
pneus verdes são ainda melhores do que os tradicionais em 
quesitos como frenagem, consumo de combustível, resistên-
cia ao rolamento e ruído.

- Pneus carecas proporcionam melhor dirigibilidade em 
piso seco: isso não é corrida de Formula 1 e você não está 
num autódromo. A borracha do pneu careca não possui a 
mesma aderência de um pneu novo ou de um pneu slick 
para competições. Pneus carecas são aqueles que chegaram 
ao fim de sua vida útil, perdendo a aderência que vem do 
desenho da banda de rodagem com apoio dos ombros e dos 
blocos centrais e a capacidade de escoamento de água pelo 

desgaste da banda de rodagem. Desta forma, estão mais 
propícios à furos pela baixa quantidade de borracha em sua 
banda de rodagem. Essa prática é risco na certa. 

- Suspensão macia é sinônimo que ela está boa: outra 
da série nada a ver. Uma suspensão tem que ser firme para 
absorver as imperfeições do solo. Se for o caso, isso pode 
significar folga em algum componente do veículo. Para sa-
ber se está na hora de trocar o amortecedor ou alguma ou-
tra peça do conjunto, consulte um mecânico. Recomenda-se 
fazer a cada 10 mil km realizar um check-up na suspensão 
de forma preventiva. 

- Faça o alinhamento do veículo se passar em um bura-
co grande: esse não é o procedimento recomendado, ape-
sar de que, se eventualmente isso acontecer, deve-se conferir 
o alinhamento do veículo. Em um uso comum, um carro 
deve ser alinhado a cada 10.000 km. Se o veículo rodar por 
muito na cidade ou em estradas não pavimentadas ou em 
más condições, recomenda-se fazer o alinhamento a cada 
5.000 km.

- Pneus remoldados ou recapados são seguros e não 
alteram características do veículo: o ideal é sempre, em 
caso de necessidade, trocar os pneus desgastados por pneus 
fabricados novos, que não possuem nenhuma emenda ou 
colagem realizada após o processo de fabricação. Para ve-
rificar quando chegou a hora, veja o TWI. O indicador, que 
está na banda de rodagem e é indicado na lateral do pneu 
em vários locais mostra exatamente quando chega a hora 
de trocar que é quando sua altura se iguala a da banda de 
rodagem. 

Fonte: * Campneus, tradicional rede de lojas com atua-
ção em várias cidades do interior de São Paulo, especialista 
em pneus para carros de passeio e de carga. Faz parte da 
Rede Oficial de Revendedores Pirelli. 

Pneus
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Meio ambiente

o começo de abril, acontece a votação final de 
um projeto de lei que proíbe o uso de canudos 
de plástico em estabelecimentos comerciais de 

Caruaru, que fica no Agreste de Pernambuco. A justificativa 
apresentada por um parlamentar local é que os canudos de 
plásticos são nocivos ao meio ambiente e pode trazer vários 
problemas à saúde.

Canudos de plástico não são os únicos vilões e polui-
dores do meio ambiente. Por ano, para se ter uma ideia, a 
humanidade despeja mais de 10 milhões de toneladas de 
resíduos plásticos nos oceanos. Desse total, apenas 0,03% 
são de responsabilidade dos canudos de plástico. Temos ou-
tros poluidores como as sacolas, garrafas plásticas, cigarros 
e tampas de garrafa. Mas por que apenas a utilização de 
canudos de plástico está sendo proibida.  

O canudo é apenas um começo, segundo os ambien-
talistas, para aprofundar as discussões sobre a utilização e 

consumo diário de plásti-
cos e outros tipos de em-
balagens poluidoras.  O 
que os ativistas esperam é 

N que a partir da conscientização do impacto que causa ao 
meio ambiente a utilização de canudos de plástico, as pes-
soas deixem de utilizar outros produtos que são mais polui-
dores que o próprio canudo. 

Sabemos dos danos que os resíduos plásticos causam 
para a vida animal, além de liberar elementos químicos. Nos 
Estados Unidos são utilizados mais de 500 milhões de canu-
dos diariamente. Se continuar nesse ritmo, haverá mais plás-
ticos do que peixes no oceano até 2050, dizem os cientistas. 

O mundo está banindo o consumo de canudos.  As cafe-
terias Starbucks não mais usarão em lojas de todo o mundo 
até 2020. No Brasil, o Rio de Janeiro foi a primeira cidade 
a proibir o uso de canudos. E Caruaru agora está seguindo 
pelo mesmo caminho. 

Alternativas existem alternativas ecológicas para substi-
tuir o uso de canudos de plásticos e que você pode adotar e 
evitar o impacto ambiental.  

1. Canudo de bambu é uma alternativa vantajosa, pois 
provém de fonte renovável. É reutilizável, lavável, natural e 
leve. 

2. Canudos de papel são alternativas menos nocivas, 
uma vez que se biodegradam mais facilmente. 

3. Canudo de palha é muito amigável ao meio ambiente. 
É leve e biodegradável. 

4. Canudo metálico pode ser levado a qualquer lugar. 
Eles podem ser feitos de inox, aço cirúrgico e alumínio. Eles 
não são tóxicos e há diversos modelos e tamanhos. 

Você também pode utilizar o bom e velho copo, só não 
pode ser descartável! 

Valquiria Stoianoff
é jornalista formada 
pela Universidade
Metodista

Agreste de Pernambuco 
deve proibir o uso de 
canudos de plástico 

Agreste de Pernambuco 
deve proibir o uso de 
canudos de plástico 

Na Ponta da Praia, em Santos/SP, é comum ter muitas tartarugasNa Ponta da Praia, em Santos/SP, é comum ter muitas tartarugas
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COM AS FAIXAS REFLETIVAS
ORIGINAIS AVERY DENNISON
SEU CAMINHO É MAIS SEGURO!

WWW.CHALLENGERUS.COM  |  TEL : (11) 2950-8844
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aso deseje adquirir um bem e não tenha a opção de 
pleitear o pagamento à vista, o consórcio é conside-
rado pela maioria dos especialistas, como a melhor 

opção oferecida pelo mercado para atingir seu objetivo.
 
Antes de comparar os custos,
entenda como ele funciona

Diferente de um financiamento, cujo recurso vem de 
empréstimo cedido por instituição financeira, o consórcio é 
uma espécie de compra coletiva, pois o recurso para a com-
pra do bem é formado por um grupo de pessoas com o 
mesmo objetivo, que se unem para concretizá-lo. 

Estes grupos são administrados por empresa habilitada 
que seguem as leis nacionais para a modalidade, e se res-
ponsabilizam pelas garantias.

Cada participante se compromete a contribuir mensal-
mente com valores, cuja soma mensal gera ao menos uma 
carta de crédito, ou seja, juntos conseguem comprar ao me-
nos um imóvel à vista por mês, que é sorteado ou entregue 
ao maior lance ofertado. 

Lance é a oferta de um montante para adquirir o bem, 
somente o maior é aceito para a contemplação do bem ao 
ganhador, e o valor é abatido da dívida restante.

O custo mensal de uma cota é composto por
- Fundo Comum: fração do bem devido no período
- Taxa de Administração: remuneração da administrado-

ra pela gestão do consórcio
- Seguro de Vida: garante 

a quitação do bem em caso de 

Seguro

Fernanda Souza,  
Consultora com pós
graduação em seguros 
Previdência pela FGV

C falecimento do titular
- Fundo de Reserva: reserva para proteger o grupo em 

casos de inadimplência. No encerramento do grupo, o resí-
duo deste fundo é distribuído aos consorciados.

O custo final de um imóvel adquirido por consórcio por 
exemplo, é bem menor em comparação com um financia-
mento, pois não há juros, o reajuste é apenas sobre a atua-
lização do valor do bem. 

Simulação

 FGTS
Assim como no financiamento, é possível usar o saldo do 

FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para ofertar 
lances ou amortizando o saldo devedor. 

Cuidados antes de contratar
Pesquise a administradora no Banco Central e esclare-

ça todas as taxas e regras antes de contratar um consórcio. 
Existe por exemplo, a possibilidade de se utilizar uma peque-
na parte da carta de crédito para custear a documentação 
do bem, leia atentamente as condições para que possa se 
planejar da melhor maneira. 

Consórcio: opção para 
aumentar sua frota ou 
adquirir um imóvel

Consórcio Financiamento

1ª parcela

demais parcelas

custo final

R$ 9.777,94 

R$ 2.430,00 

R$ 495.777,94 

R$ 120 mil

R$ 2.870,77 

R$ 694.154,00 

R$ 400.000,00 - 200 meses

Consórcio: opção para 
aumentar sua frota ou 
adquirir um imóvel
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Visite nosso Stand!
Localização: E-167

Tudo para sua van em um só lugar.
Cabines • Câmbios • Embreagens • Diferenciais • Embreagens • Injeção • Latarias • Motores • Rodas

Qualidade, sustentabilidade e garantia Luk Diesel, trabalhamos com peças de reuso para um mundo melhor

Luk Diesel oferecendo soluções com o melhor custo/benefício

DESDE
2005
DESDE
2005

Av. Santos Dumont, 2571
Cidade Satélite  |  Guarulhos  |  SP

11 2085-5599  |  falecom@lukdiesel.com.br
www.lukdieselreciclagemautomotiva.com
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Visite nosso Stand!
Localização: E-167
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Meu animal

Por Ana Julia L. Cagnassi
Médica Veterinária
formada pela
Universidade Metodista 
de São Paulo

uem consegue resistir à carinha dos pets pedin-
do um petisco ou um pedaço de comida? Com 
certeza, todos vocês já passaram por este mo-
mento e cederam. 

Depois que os animais se tornaram membros da famí-
lia e começaram a viver dentro das casas, eles participam 
de todos os momentos, inclusive das refeições dos seus 
tutores. 

Oferecer alimentos humanos aos cães e gatos é um há-
bito comum, mas nem sempre estes alimentos fazem bem 
aos animais. Até mesmo as frutas, verduras e legumes, que 
são muito nutritivos e que ganham força agora no verão, 
devem ser oferecidos com cuidado aos peludos! 

Lembre-se que qualquer mudança feita na dieta do seu 
pet deve ser acompanhada por um Médico Veterinário. 

Vale ressaltar também que, 
embora muito nutritivos, 

Q

Frutas, verduras e 
legumes, pode ou não? 

Uva e Uva passa: vômito, diarreia, letargia, dor 
abdominal e insuficiência renal aguda.

Carambola: vômito, diarreia, salivação intensa, perda 
de apetite, tremores, sangue na urina e excesso de 
ingestão de água.

Açaí: excitação, hipertensão moderada, bradicardia 
ou taquicardia, arritmias, tremores e incontinência 
urinária. O açaí é tão tóxico como o chocolate, 
possuem a mesma substância, a teobromina.

Abacate: vômito e diarreia.

Coco: prejuízos ao sistema intestinal, diarreia e dores 
abdominais. 

Figo: reações alérgicas, vômitos e diarreia.

Laranja: gastrite e lesões orais.

Frutas proibidas

Batata, beringela, pimentão e tomate: são nutritivos, 
porém podem ser consumidos com ressalvas. Contém 
uma substância que deprime o sistema nervoso 
central e a ingestão deve ser evitada principalmente 
em animais com problemas ortopédicos, pois agrava o 
quadro inflamatório. 

Alho e cebola:  anemia e problemas gastrointestinais. 
Não é recomendável oferecer temperos aos pets, 
evitando complicações de saúde. 

Tomate verde:  diarreia, vômito e arritmia cardíaca.

Verduras e legumes proibidos

frutas e legumes não podem ser os únicos alimentos con-
sumidos pelos pets. 

Veja abaixo uma lista de alimentos que você pode ofe-
recer ao seu melhor amigo e outros que precisa manter 
longe deles. 
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Gerênciamento
de frotas

Posto de ensaio credenciado Inmetro 

Rodoar  •  Geladeiras  •  Acessórios

www.mipmedidores.com.br

Tacógrafos  •  Ar condicionado  •  Climatizadores

Av. Presidente Tancredo Neves, 590 | Sacomá - São Paulo/SP | (11) 5060-5070

Av. Dr. Alberto Jackson Byington, 2100 | Industrial - Osasco/SP | (11) 3693-2722
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LINHA
PICK UP

VANS - SUV’s

LINHA PESADA
CAMINHÕES

E ÔNIBUS

LINHA
TRATOR

LINHA MARÍTIMA
ESTACIONÁRIA
E GERADORES
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REPRESENTANTE COMERCIAL

* Isento de aluguel com produção acima de R$ 10.000,00.
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Sempre inovando e aprimorando    
seu alto padrão de qualidade  

MELHOR PREVENIR 
DO QUE  REMEDIAR

GARANTA SUA SEGURANÇA
USE ANTIFURTOS

WWW.RODAFUSO.COM.BR  

11 2148-5514

ANTIFURTO PARA 
RODA DE ALUMÍNIO 

OU AÇO
PARA TRUCKS, CARRETAS, 

CAMINHÕES E ÔNIBUS.

50 REVISTA FRETE URBANO 

11 2148-5514
WWW.RODAFUSO.COM.BR
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proserv novo

REPRESENTANTE COMERCIAL

* Isento de aluguel com produção acima de R$ 10.000,00.

REPRESENTANTE COMERCIAL

* Isento de aluguel com produção acima de R$ 10.000,00.

(19) 3782-6060

POSTO AUTORIZADO DE SERVIÇO E ENSAIO 

www.acessoriosparacaminhoes.com.br
3vias@acessorios3vias.com.br

(19) 3782-6060(19) 3782-6060(19) 3782-6060

POSTO AUTORIZADO DE SERVIÇO E ENSAIO 

www.acessoriosparacaminhoes.com.br
3vias@acessorios3vias.com.br

(19) 3782-6060 (19) 9.7403-2077

Leia a revista da
manutenção veicular

o�cinanews.com.br

Tr
an

sp
or

te
 co

m
 se

gu
ra

nç
a;

 u
se

 a
 ca

de
iri

nh
a.

 

Leia a revista da
manutenção veicular

o�cinanews.com.br



46 REVISTA FRETE URBANO 

Falando de esportes

omeça a temporada 2019 da Fórmula 1 e com ela 
a expectativa de novas emoções com as mudanças 
técnicas implantadas e misturada com a sensação de 

que “já vi este filme antes”, visto que passa ano e a categoria 
continua a mesma: hegemonia de uma única escuderia e pilo-
to – Ferrari/Schumacher; Red Bull/Vettel e Mercedes/Hamilton.

Para 2019 a promessa da organizadora é de uma tempo-
rada diferente. Um novo pacote técnico foi lançado com a pro-

messa de dar maior com-
petitividade a categoria. 
A Revista Frete Urbano foi 
atrás e apresenta a você lei-
tor as novidades para esta 
temporada.

Carlos Briotto é
jornalista formado 
pela Univ. Metodista 

C Asa dianteira

Em 2019, a asa dianteira ficou mais clean e encorpada. 
Sua largura e altura foram ampliadas e estão mais compridas, 
alongadas. A ideia é deixar o carro mais no chão, diminuindo 
a instabilidade quando da aproximação para a ultrapassagem.

Fórmula 1: Temporada 
começa com expectiativa de 
competitividade e emoção

Fórmula 1: Temporada 
começa com expectiativa de 
competitividade e emoção

Fotos: Divulgação
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Falando de esportes

Asa traseira e DRS

Também foi alvo de grandes mudanças. A começar pelas 
suas dimensões: aumento de tamanho e profundidade, pro-
vocando maior arrasto. Isto é, cola a traseira do carro no chão. 
Além disso, ao ar que sai da asa, chamado de ar sujo, é melhor 
direcionado ao carro competidor, que se encontra logo atrás, 
diminuindo a turbulência e favorecendo a aproximação. A ten-
dência é evitar a saída de frente e facilitar a ultrapassagem.

O sistema DRS (asa móvel) também passou por alterações. 
Seu ângulo de abertura aumentou em 30%.  O intuito desta 
alteração foi tornar o sistema entre 25 e 30% mais eficiente, 
facilitando a ultrapassagem.

Peso do carro

Em 2018 o peso mínimo era de 734 quilos para o conjunto 
carro/piloto. Este ano o peso subiu para 740 quilos, porém des-
vinculando carro e piloto. Agora são um mínimo de 80 kg para 
piloto e 660 kg para o carro. A sobra de seis quilos será utiliza-
da para o aumento de capacidade do tanque de combustível.

Essa medida visa trazer mais equilíbrio. Antes as equipes 
que tinham pilotos mais leves completavam o peso mínimo co-

locando lastros (pesos) em lugares que beneficiavam o ajuste 
dos carros, obtendo vantagens sobre os outros competidores.

Hoje, caso o piloto não atinja este peso mínimo, o lastro 
devera ser colocado exatamente embaixo do banco do piloto.

Combustível

A capacidade de uso aumentou de 105 para 110 quilos. 
Até o ano passado, pilotos tinham que dirigir pensando em 
economizar combustível. Com esta alteração, pilotos e equipes 
podem andar com pé embaixo sem se preocupar com a pane 
seca. Equipes com motores mais econômicos pedem levar van-
tagem nas suas estratégias.

Pneus

Nesta temporada deixamos de ter compostos de pneus 
para cada etapa (chegamos a ter sete opções para uma única 
corrida). Agora a fornecedora disponibilizara apenas três tipos 
de pneus por corrida, entre os disponíveis: duro (C1), médio 
(C2), macio (C3), ultra macio (C4) e hiper macio (C5), isso sem 
levar em conta os pneus específicos para dias de chuva. 

Agora é esperar para ver se as alterações trarão de volta a 
tão esperada emoção e competitividade a categoria. 
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Caixas de Direção
Bomba de Óleo  |  Transmissões

peças e serviços

Veículos Novos 
UTILITÁRIOS R$ (PREÇO) UTILITÁRIOS R$ (PREÇO)

CHEVROLET MONTANA(N.Serie) 
LS 1.4 8V ECO MT6 FLEX Eta./Gas. 2P 47.900
SPORT 1.4 8V ECO MT6 FLEX Eta./Gas. 2P 51.000
CHEVROLET S-10  
CS CHASSI 4X2 2.8 TB 16V AT6 Dies. 2P 95.000
CS CHASSI 4X2 2.8 TB 16V MT6 Dies. 2P 85.000
CS CHASSI 4X4 2.8 TB 16V AT6 Dies. 2P 100.000
CS CHASSI 4X4 2.8 TB 16V AT6 Dies. 2P 90.000
CS LS 4X4 2.8 200CV TB-CTDi Dies. 2P 118.000
CD ADVANTAGE 4X2 2.5 16V ECOTEC FLEX Eta./Gas. 4P   89.990
CD LT 4X2 2.5 16V AT6 ECOTEC FLEX Eta./Gas. 4P  105.900
CD LT 4X2 2.5 16V ECOTEC FLEX Eta./Gas. 4P  99.900
CD LT 4X4 2.5 16V AT6 ECOTEC FLEX Eta./Gas. 4P  120.000
CD LT 4X4 2.5 16V ECOTEC FLEX Eta./Gas. 4P  107.000
CITROEN BERLINGO 
1.6 16V FLEX Gas. 4P  59.900
CITROEN JUMPY 
FURGAO 1.6 HDI TB Dies. 5P 89.760
CITROEN JUMPER FURGAO 
CHASSI CURTO TETO ALTO 2.0 TD Dies. 5P 117.000
EFFA K01  
PICK UP CS 1.0 8v Gas. 2P 39.790
EFFA K02  
PICK UP CD 1.0 8v Gas. 2P 49.800
EFFA V21 
PICK UP CS 1.3 16v Gas. 2P 53.980
EFFA V22 
PICK UP CD 1.3 16v Gas. 4P 61.990
FIAT DUCATO CARGO 
7.5M3 MULTIJET ECONOMY 2.3 Dies. 4P 114.390
9M3 MULTIJET ECONOMY 2.3 Dies. 4P 124.890
FIAT DUCATO CHASSI 
CHASSI 2.3 Dies. 2P 100.431
FIAT DUCATO FURGAO 
CURTO 2.3 Dies. 4P 116.990
MEDIO 2.3 Dies. 4P 127.290
MAXICARGO LONGO 2.3 Dies. 4P 133.690
FIAT DUCATO MAXICARGO 
10M3 MULTIJET ECONOMY 2.3 Dies. 4P 104.000
12M3 MULTIJET ECONOMY 2.3 Dies. 4P 106.000
FIAT DUCATO MULTI 
LONGO 2.3 Dies. 4P 141.290
MAXIMULTI EXTRALONGO 2.3 Dies. 4P  149.790
TA MULTIJET ECONOMY 2.3 Dies. 4P 112.300
FIAT FIORINO FURGAO(FLEX) 
EVO 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 4P 60.990
HARD WORKING 1.4 EVO 8V FLEX Eta./Gas. 4P 69.590
FIAT STRADA(CD)(Flex)  
HARD WORKING 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 3P 68.690
FIAT STRADA(CE)(Flex)  
HARD WORKING 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 2P 65.690
FIAT STRADA(CS)(Flex) 
HARD WORKING 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 2P 56.990
WORKING 1.4 8v(Flex) Eta./Gas. 2P 49.990
FIAT TORO(FLEX)  
ENDURANCE 1.8 16V AT6 FLEX Eta./Gas. 4P  92.900
FREEDOM 1.8 16V AT6 FLEX Eta./Gas. 4P 104.990
FREEDOM 2.4 16V AT9 FLEX Eta./Gas. 4P 101.690
FORD RANGER(CS)  
CHASSI XL 4X4 2.2 Dies. 2P 107.890
FORD RANGER(CS)(FLEX)  
XL 4X4 2.2 Dies. 2P 6412  119.040
FOTON CITYTRUCK 

10-16 4X2 3.8 16V Dies. 2P 146.200
FOTON MINITRUCK 
3.5-11 DT 4X2 2.8 16V Dies. 2P 101.600
3.5-12 DT 4X2 2.8 16V Dies. 2P 106.600
3.5-12 ST 4X2 2.8 16V Dies. 2P  97.000
3.5-14 DT 4X2 2.8 16V Dies. 2P 114.600
 3.5-14 ST 4X2 2.8 16V Dies. 2P 109.600
IVECO DAILY CITY 
30S13 CHASSI Dies. 2P  112.000
30S13 FURGAO Dies. 4P  132.000
30S13 GRAN FURGONE Dies. 4P 135.200
IVECO DAILY GRAN FURGONE 
35S14 Dies.  138.500
45S17 Dies. 4P  136.744
55C17 Dies. 4P   129.000
IVECO DAILY MAXI FURGONE 
55C17 Dies. 4P 160.326
JAC V260 
2.0 16V Dies. 2P  77.990
KIA BONGO K-2500  
STD 4X2 2.5 TB-IC(6M)(C.Sim) Dies. 2P 77.000
STD RS K.788 2.5 MT6 Dies. 2P 77.000
LIFAN FOISON  
CS 1.3 16v Gas. 2P 36.790
MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 
CHASSI STREET EXTRA LONGO TETO BAIXO 2.2 TB Dies. 3P 117.950
CHASSI STREET EXTRA LONGO TETO BAIXO ED.LTDA 20ANOS 136.000
CHASSI STREET LONGO TETO BAIXO 2.2 TB Dies. 3P 114.900
CHASSI STREET LONGO TETO BAIXO ED.LTDA 20ANOS 2.2 135.500
FURGAO STREET CURTO TETO BAIXO 2.2 TB Dies. 3P 120.300
FURGAO STREET CURTO TETO BAIXO ED.LTDA 20ANOS 2.2 130.700
FURGAO STREET EXTRA LONGO TETO ALTO 2.2 TB Dies. 3P 140.700
FURGAO STREET EXTRA LONGO TETO ALTO ED.LTDA 20ANOS 148.000
FURGAO STREET LONGO TETO ALTO 2.2 TB Dies. 3P 135.400
FURGAO STREET LONGO TETO ALTO ED.LTDA 20ANOS 2.2 146.000
FURGAO STREET LONGO TETO BAIXO 2.2 TB Dies. 3P 123.400
FURGAO STREET LONGO TETO BAIXO 9M3 2.2 TB Dies. 3P 120.700
FURGAO STREET LONGO TETO BAIXO ED.LTDA 20ANOS 2.2 133.800
MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 
CH.LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P 121.000
CH.LONGO T.BAIXO ED.LTDA 20ANOS 2.2 TB Dies. 3P 131.000
FURGAO CURTO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P  127.600
FURGAO EXTRA LONGO T.ALTO 2.2 TB Dies. 3P 142.000
FURGAO EXTRA LONGO T.ALTO ED.LTDA 20ANOS 2.2 TB Dies. 150.000
FURGAO EXTRA LONGO T.ALTO VIDRADO 2.2 TB Dies. 3P 145.000
FURGAO EXTRA LONGO T.ALTO VIDRADO ED.LTDA 20ANOS 149.000
FURGAO LONGO T.ALTO 2.2 TB Dies. 3P  136.000
FURGAO LONGO T.ALTO ED.LTDA 20ANOS 2.2 TB Dies. 3P 146.000
FURGAO LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P  130.000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 515 
CH.EXTRA LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P 118.500
CH.EXTRA LONGO T.BAIXO ED.LTDA 20ANOS 2.2 TB Dies. 3P  128.500
CH.LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P  116.500
 CH.LONGO T.BAIXO ED.LTDA 20ANOS 2.2 TB Dies. 3P 126.500
FURGAO EXTRA LONGO PROLONGADO T.ALTO 2.2 TB Dies. 3P 145.500
FURGAO EXTRA LONGO PROLONGADO T.ALTO ED.LTDA 20AN 153.500
MERCEDES-BENZ VITO 
FURGAO 111 CDI 1.6 16v(Turbodiesel) Dies. 4P 103.000
PEUGEOT BOXER FURGAO 
BUSINESS L3H2 2.0 TB Dies. 5P 6212  139.490
PEUGEOT EXPERT  
FURGAO 1.6 HDI TB Dies. 5P 89.760
PEUGEOT PARTNER FURGAO(Flex) 

11 2723.9933Desde 1979, amortecendo seus impactos! vendas@gardinotec.com.br
www.gardinotec.com.brFa
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Veículos Novos 
UTILITÁRIOS R$ (PREÇO)

CAMINHÕES  R$ (PREÇO)

CAMINHÕES  R$ (PREÇO)

A MOLICAR iniciou suas atividades em 1992 e hoje é reconhecidamente a melhor e mais completa Tabela de Cotação de Veículos 
do mercado. Operando com moderna infraestrutura informatizada, sua equipe especializada, processa diariamente variada gama de 
informações disponibilizadas em seus bancos de dados, apurando os preços praticados na Grande São Paulo e mais onze principais 
regiões brasileiras. Atendendo diversos seguimentos especializados, é também a base de referência para Bancos, Montadoras, Segu-
radoras e principais Jornais e Revistas da atualidade. Acesse nosso Portal: www.molicar.com.br

FORD CARGO 816 
4X2 Dies. 2P 140.000
S 4X2 Dies. 2P 134.160
FORD F-350  
N.SERIE 150CV 4X2 Dies. 2P 120.640
FORD F-4000 
TURBO N.SERIE 150CV 4X2 Dies. 2P 126.880
TURBO N.SERIE 150CV 4X4 Dies. 2P 149.760
HYUNDAI HD80 
4X2 Dies. 2P 108.900
IVECO DAILY CHASSI 
30S13 Dies. 2P  110.000
35S14 Dies. 2P 123.751
35S14 EXCLUSIVE Dies. 2P 119.000
35S14 LUXO Dies. 2P  107.000
40S14 Dies. 2P 115.854
45S17 Dies. 2P 110.000
55C17 Dies. 2P 125.300
IVECO DAILY CHASSI CAB.DUPLA 
35S14 Dies. 4P 161.000
45S17 Dies. 4P 141.000
55C17 Dies. 4P 142.000
70C17 Dies. 4P 149.000
70C17 HD Dies. 4P 169.580
MERCEDES-BENZ 1016 
/31 ACCELO 4X2 Dies. 2P 140.000
/37 ACCELO 4X2 Dies. 2P 150.000
/39 ACCELO 4X2 Dies. 2P  162.400
/44 ACCELO 4X2 Dies. 2P 157.500
/46 ACCELO 4X2 Dies. 2P 161.000
MERCEDES-BENZ 1316 
/37 ACCELO 6X2 3e Dies. 2P 170.873
MERCEDES-BENZ 815 
/31 ACCELO 4X2 Dies. 2P 129.000
/37 ACCELO 4X2 Dies. 2P 130.290
/39 ACCELO 4X2 Dies. 2P  139.410
/44 ACCELO 4X2 Dies. 2P 140.713
/46 ACCELO 4X2 Dies. 2P 141.900
VOLKSWAGEN 10.160 
DELIVERY 4X2 Dies. 2P 135.000
DELIVERY PLUS 4X2 Dies. 2P 140.000
DELIVERY PLUS 6X2 3e Dies. 2P 145.000
VOLKSWAGEN 5.150 
DELIVERY 4X2 Dies. 2P  122.000
VOLKSWAGEN 8.160 
DELIVERY 4X2 Dies. 2P 162.800
VOLKSWAGEN 9.160 
DELIVERY 4X2 Dies. 2P  129.000
VOLKSWAGEN DELIVERY 4.150 
4X2 Dies. 2P 124.000
VOLKSWAGEN DELIVERY 6.160 
4X2 Dies. 2P 135.000
VOLKSWAGEN DELIVERY 9.170 
4X2 Dies. 2P 138.600
VOLKSWAGEN DELIVERY EXPRESS 
4X2 Dies. 2P                    118.000

(800Kg) 1.6 16V FLEX Eta./Gas. 4P 60.000
(800Kg) 1.6 16V FLEX Eta./Gas. 5P 62.000
RENAULT DUSTER OROCH(Flex)  
DYNAMIQUE 1.6 16V SCe FLEX Eta./Gas. 4P 78.600
EXPRESSION 1.6 16V SCe FLEX Eta./Gas. 4P 74.600
EXPRESS 1.6 16V SCe FLEX Eta./Gas. 4P 70.000
RENAULT KANGOO EXPRESS(FLEX) 
1.6 16V HIFLEX Eta./Gas. 3P  42.000
1.6 16V HIFLEX Eta./Gas. 4P 46.620
RENAULT KANGOO(FLEX) 
1.6 16v(Hi-Flex) Eta./Gas. 4P 50.000
1.6 16v(Hi-Flex) Eta./Gas. 5P 53.000
RENAULT MASTER CHASSI CAB 
L2H1 2.3DCI 16V Dies. 2P 98.990
RENAULT MASTER EXTRA FURGAO  
L3H2 2.3DCI 16V Dies. 3P 113.900
RENAULT MASTER EXTRA VITRE FURGAO  
L3H2 2.3DCI 16V Dies. 3P 128.000
RENAULT MASTER FURGAO 
L1H1 2.3DCI 16V Dies. 3P 104.990
RENAULT MASTER GRAND FURGAO 
L2H2 2.3DCI 16V Dies. 3P 117.000
RENAULT MASTER GRAND VITRE FURGAO 
L2H2 2.3DCI 16V Dies. 3P   117.990
TOYOTA HILUX(CS)  
4X4 2.8 TB MT Dies. 2P 120.990
CHASSI 4X4-MT 2.8 TB Dies. 2P  117.000
VOLKSWAGEN AMAROK (CAB.SIMPLES)  
S 4MOTION 2.0 140CV TDi Dies. 2P 109.900
VOLKSWAGEN SAVEIRO(CD)(FLEX) 
ROBUST 1.6 8V FLEX Eta./Gas. 2P 60.450
TRENDLINE G6 1.6 8V FLEX Eta./Gas. 2P 57.700
VOLKSWAGEN SAVEIRO(CE)(FLEX) 
TRENDLINE G6 1.6 8V FLEX Eta./Gas. 2P 54.100
VOLKSWAGEN SAVEIRO(CS)(Flex)  
ROBUST G6 1.6 8V FLEX Eta./Gas. 2P 48.390
TRENDLINE G6 1.6 8V FLEX Eta./Gas. 2P 52.600

 
AGRALE 10000 
4X2 Dies. 2P  140.000
CUMMINS 4X2 Dies. 2P    145.000
4X2 Dies. 2P   150.000
CUMMINS 4X2 Dies. 2P  152.000
AGRALE 8700 
4X2 Dies. 2P 120.000
LX 4X2 Dies. 2P 150.000
S 4X2 Dies. 2P 130.000
TR 4X2 Dies. 2P   140.000
AGRALE A8700  
4x2 Dies. 2P 134.000
AGRALE A7500  
CARROCERIA CARGA ABERTA 4X2 Dies. 2P 130.000
CARROCERIA CARGA FECHADA (BAU) 4X2 Dies. 2P 135.000
CHASSI CABINE 4X2 Dies. 2P 125.000
FORD CARGO 1119 
4X2 Dies. 2P 143.000

vendas@gardinotec.com.br
www.gardinotec.com.br11 2723.9933
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Frases de caminhão

Não espere,
ponha em prática!

Não espere que 
as respostas 
caiam do céu!

Mesmo que pareça 
difícil, não pare!

Desistir à primeira é 
para os fracos, tente 
sempre mais uma vez!

Enxergue outros 
pontos de vista, e tenha 

sempre presente o 
objetivo final!

Não seja vítima das 
dificuldades, tente 

ultrapassá-las!

Você não precisa de 
muito para construir 

um mundo melhor!

A receita para o 
sucesso está no 

equilíbrio!
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www.revistafreteurbano.com.br

Informação para o transportador VUC

Os maiores caminhões 
permitidos na lei de restrição

A importância do transportador 
VUC na distribuição

Segmento ganha Citroën 
Berlingo e Peugeot Partner

100%
VUC

Limite do VUCLançamentos Especial
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Informação para o transportador VUC
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FRETE DRIVE VUCS PELO MUNDO COMPARATIVO
MB Sprinter furgão e 

Chevrolet S10 na medida 
para o transportador 

Conheça a casa que 
pode ser montada 
na van da Nissan 

As opções de picapes 
compactas feitas 
para o trabalho

VANS DO
FUTURO

HANNOVER MOSTRA AS
TENDÊNCIAS ENTRE OS VUCS 

HANNOVER MOSTRA AS
TENDÊNCIAS ENTRE OS VUCS 

www.revistafreteurbano.com.br

o transportador VUC

Os maiores caminhões 
permitidos na lei de restrição

Limite do VUC
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FRETE DRIVE
MB Sprinter furgão e 

Chevrolet S10 na medida 
para o transportador 

VANS DOVANS DOV
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TENDÊNCIA

HHHHAAAANNOVNNOVNNOVNNOV
TETETETENNNNDÊDÊDÊDÊNCIANCIANCIANCIA

www.revistafreteurbano.com.br

Informação para o transportador VUC
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APLICATIVOS FRETE DRIVE LEGISLAÇÃO
Encontre carga 

com segurança pelo 
smartphone 

Iveco Daily City: 
opção de peso para 

o uso urbano

VUCs estão 
liberados do rodízio 

em São Paulo

CARGA MÁXIMA
SEGMENTO DE TRANSPORTE 

VEM ANIMADO EM 2019

CARGA MÁXIMA
SEGMENTO DE TRANSPORTE 

VEM ANIMADO EM 2019

Siga
nossas
redes
socias

Informação para o transportador VUC

@rfreteurbano
revistafreteurbano
revistafreteurbano
revistafreteurbano.com.br
revistafreteurbano






