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Acordar diariamente, tomar aquele banho logo cedo, vestir um sorriso no 
rosto, se calçar de coragem e ir trabalhar. Basicamente, essa é a rotina do ci-
dadão de bem, daqueles que não esperam as coisas caírem do céu para cuidar 
da vida, prover o sustento da família e dar razão à sua existência. 

É um exercício diário que exige motivação para não cair naquela vontade 
de jogar tudo pro alto e desistir. A motivação tem que vir de dentro, junto 
com a satisfação por aquilo que a gente faz, e funciona como um ciclo: esse 
sentimento contribui para o nosso bem-estar, é mais prazeroso e nos induz a 
ter mais motivação. E começa tudo de novo... 

Traçar um objetivo deixa esse exercício mais fácil e viável de ser alcançado. 
Por isso, tenha sempre uma meta para buscar, e assim se sentir motivado para 
ver a sua realização. Acreditar em si mesmo, na sua capacidade e com deter-
minação, afinal nada acontece do dia para noite, não é mesmo? 

A batalha é dura, e muitas vezes não dá certo na primeira, mas quando 
ultrapassamos aquele desafio, é um sentimento de conquista que não tem 
preço. E não se esqueça que você vai errar, mas como errar é humano, aquele 
clichê cabe muito bem aí: aprenda com seus erros. Não se desmotive diante 
de uma falha, mantenha o foco e siga em frente.

É um exercício diário, como já disse no começo. É assim que a Revista 
Frete Urbano, que comemora mais um ano de circulação, chegou até aqui, 
lutando todos os dias. Nosso foco é levar aos transportadores e aos motoris-
tas de veículos urbanos e carga uma solução que abranja todos os meios de 
comunicação: a publicação impressa, o portal, as redes sociais e o You Tube. 
Um completando o outro. 

Não é fácil, afinal vivemos num tempo diferente, mas ver a satisfação do 
leitor quando ele abre a revista é um sentimento prazeroso, e assim, volta-
mos para o ciclo da motivação, em busca de outra edição, outra reportagem, 
outro post....  Sempre com paixão – olha aí outro fator que influencia direta-
mente na motivação: fazer o que gosta. 

É isso aí, pessoal, fizemos com paixão e 
motivação mais uma edição especial para 
você, nosso leitor. Fizemos uma reportagem 
com os executivos que desenvolvem os nossos 
VUCs e eles afirmam em unanimidade: é um 
mercado ascendente.  

Temos ainda os VUCs do passado, que dei-
xaram saudades e os que vêm por aí. Espero 
que gostem dessa edição. Um grande beijo com 
aquele agradecimento especial e até breve!! 
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Notícias

Pneus voltados ao segmento de carga

46 anos de 
atividades no Brasil

Marca da empresa japonesa Su-
mitomo Rubber do Brasil, a Dunlop 
aposta na produção de pneus volta-
dos ao segmento de carga no País, 
feita desde o começo do ano. Segun-
do a companhia, para a nova linha é 
resultado de um investimento de R$ 
465 milhões para a recente instalação 
de novos equipamentos de produção 
em sua fábrica brasileira.

A marca acredita que dessa manei-
ra pretende garantir um fornecimento 
mais estável de pneus para caminhões 

A Vipal Borrachas, com uma história que começa na pe-
quena cidade de Nova Prata (RS), está celebrando os seus 
46 anos de operações. Especialista em reforma e reparo de 
pneus, a marca fornece ainda máquinas para reforma de 
pneus, pisos e lençóis, compostos de borracha, produtos para 
a indústria e pneus novos e câmaras de ar para motocicletas.

A empresa conta com 3 mil colaboradores, três fábricas e 
um Centro de Pesquisa e Tecnologia (CPT) no Brasil, além de 
13 centros de distribuição no mundo. No início deste ano, a 
empresa inaugurou a primeira fábrica no exterior, localizada 
na cidade de Perez, Argentina. Assim, a Vipal totaliza, atual-
mente, cerca de 180 mil metros quadrados de parque fabril, 
com capacidade instalada superior a 19 mil toneladas/mês.  

Empresas unidas 
no undercar

Empresa de sistemas integrados para caminhões, a 
Meritor anuncia a conclusão da aquisição da AxleTech 
da empresa global de investimentos The Carlyle Group 
(NASDAQ: CG), com o objetivo de diversificar o seu 
portfólio em mercados estratégicos. Com a aquisição, 
a empresa agora vai oferecer uma linha completa de 
suspensões independentes, eixos, soluções de frena-
gem e componentes de transmissão. 

A companhia possui instalações em Osasco, SP, 
onde produz eixos, cardans e componentes para veí-
culos comerciais e fora-de-estrada, e participa do Con-
sórcio Modular e do Parque de Fornecedores da MAN, 
em Resende (RJ). A AxleTech irá operar dentro do seg-
mento Aftermarket, Industrial & Trailer da Meritor. 

e ônibus para o mercado brasileiro e 
minimizar os riscos ligados à impor-
tação desses produtos, a exemplo das 
variações cambiais. 

A fábrica da Dunlop fica em Fazen-
da Rio Grande (PR) e tem capacidade 
para produzir 500 pneus de cami-
nhões e ônibus por dia. Está focada 
em aumentar essa capacidade para 
1.000 pneus por dia até o final de 
2020. Atualmente, a planta também 
produz 16.800 pneus de passeio e ca-
minhonete, diariamente.  
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Notícias

Borracha de pneus para tênis de corrida

Sexagenária no 
mercado nacional

Por meio de uma parceria com a empresa espor-
tiva Adidas, a Continental Pneus está fornecendo 
borracha para ser aplicada nos tênis de corrida 
produzidas pela marca. Denominado Adidas Solar 
Glide, o solado do calçado se destaca por propor-
cionar mais aderência com o solo.

Segundo a Continental, o gerenciamento de ener-
gia do tênis foi uma preocupação na concepção do 
produto, a fim de criar uma versão final que comple-
mentasse a tecnologia BOOST já oferecida pela Adi-
das. Foram levados em consideração suporte, estabi-
lidade, aderência, tração, aceleração, proteção, alta 
temperatura e segurança. Em testes comparativos, 
foi obtida uma melhoria de 15-30% na aderência do 
produto com a tecnologia Continental. 

Fabricante de sistemas de ignição e pastilhas de porcela-
na, a NGK do Brasil celebra 60 anos de atuação no mercado 
nacional. A multinacional japonesa, que chegou ao Brasil em 
1959, possui sede em Mogi das Cruzes (SP), primeira fábrica 
do grupo fora do Japão. A unidade fabril ocupa 70 mil me-
tros quadrados de área construída, em um terreno de 625 
mil metros quadrados, com a colaboração de mais de 1.300 
funcionários. 

Entre os produtos automotivos sob a marca NGK estão 
as velas de ignição, cabos de ignição, bobinas de ignição e 
velas aquecedoras. Já a NTK possui um completo portfólio 
de sensores de oxigênio e sensores de detonação. A planta 
de Mogi das Cruzes também abriga um dos seis Centros Tec-
nológicos da empresa no mundo. Carro-chefe da empresa, 
as velas de ignição já ultrapassaram a marca de mais de 2,3 
bilhões de unidades produzidas.  

Desconto em
itens de reposição

Por meio da campanha “Festival de Peças”, que será reali-
zada até o final de setembro, a CNH Industrial está oferecendo 
60% de desconto em itens de reposição da Iveco, nas linhas 
de peças genuínas e Nexpro para todos os veículos da mon-
tadora.

Esta é a sétima edição da promoção, que neste ano conta 
com uma oferta maior de produtos e percentual de descontos 
mais atrativos para atender as principais demanda dos clientes.

Com o slogan “Mais qualidade para você, mais economia 
no seu bolso”, a campanha tem em sua seleção itens como 
por exemplo: tensor da correia para a linha Daily, Daily Ecoline 
e Ecoline-Bus com 60% de desconto; coxim do motor para a 
linha Eurocargo, Tector, Tector Ecoline e ônibus, que está 50% 
mais em conta;  correia de comando da linha Stralis, Trakker e 
Stralis Ecoline, com 30% de desconto; entre outros.  
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Notícias

Novos pontos assistênciais no Brasil
A FPT Industrial anuncia a abertura de novos 

pontos assistenciais no Brasil, complementando 
a rede já existente. As estruturas de atendimen-
to fornecem assistência técnica para motores de 
caminhões, ônibus, máquinas de construção, agrí-
colas, embarcações e geradores de energia, garan-
tindo a qualidade e o desempenho originais dos 
motores FPT Industrial.

Hoje, no total, são 48 Pontos Assistenciaiss da 
Agritex, Brasif e Tracan, distribuidores da marca 
que atuam em diferentes estados do país. Recen-
temente foram inaugurados oito Pontos Assisten-
ciais, da Agritex, em Canarana, Gaúcha do Norte 
e São Felix do Araguaia, em Mato Grosso; e da 
Tracan, em Araçatuba, Catanduva e Ribeirão Preto 
(duas unidades), no Estado de São Paulo, além de 
Uberlândia, no Triângulo Mineiro.  

Comemoração e foco 
na sustentabilidade

Aniversário de 
distribuição 

A Dana está celebrando 72 anos de atividades no merca-
do brasileiro com uma das mais importantes fornecedora de 
sistemas de transmissão, vedação e gerenciamento térmico. 
A empresa está presente no mercado de reposição com as 
marcas Spicer, Albarus e Victor Reinz, e aumentou seu por-
tfólio recentemente. 

Como reconhecimento de seu trabalho ao longo dos anos, 
a empresa anuncia a conquista de alguns prêmios como Ben-
chmarking Brasil 2019, pela reciclagem 100% dos resíduos 
de borracha vulcanizada e não vulcanizada, com e sem resí-
duos metálicos, resultantes de seus processos produtivos, e 
do Prêmio Exportação ADVB/RS, conquistado pela 11ª vez, 
na categoria Autopeças.  

Inaugurada em 1º de julho de 1977 em São Paulo (SP), 
a Brasspress comemora seus 42 anos de atividades no seg-
mento de distribuição de encomendas e no Transporte Rodo-
viário de Cargas (TRC). Tudo começou num pequeno galpão 
no bairro da Vila Guilherme, na capital paulista, por meio de 
dois visionários que estão à frente da companhia até hoje, 
Urubatan Helou e Milton Petri.

Na época a Braspress contava com uma Kombi, um cami-
nhãozinho F350 e duas linhas telefônicas. Hoje tem operação 
nacional com uma frota própria de mais de dois mil cami-
nhões e mais 800 veículos agregados. A empresa emprega 
mais de oito mil colaboradores, entre diretos e terceiros, dis-
tribuídos em 96 filiais próprias pelo país.  



Notícias

Comemoração no automobilismo mundial 
É uma história que vem de longe, que já conquistou mui-

tas vitórias e levou o nome da marca pelo mundo. A Mer-
cedes-Benz está completando 125 anos de participação no 
automobilismo mundial, e está na crista da onda na principal 
categoria de todas, a Fórmula 1, que tem Lewis Hamilton ar-
rasando nas pistas e já acima das 81 vitórias em sua carreira. 

Ainda no ano de 1901 veio a primeira vitória com o piloto 
Emil Jellinek, que dirigia um Mercedes 35 PS, considerado o 
primeiro automóvel de corrida moderno. Sete anos depois, 
outro grande marco: a vitória do Grande Prêmio da França, 
quando o Mercedes 140 PS chega à frente de dois veículos 
de corrida da Benz.

A lenda do “Flechas de Prata” começa com os veículos 
de corrida Mercedes-Benz W 25 Grand Prix, que dominaram 
as competições europeias a partir de 1934. Com suas car-
rocerias prateadas, sua engenharia e vitórias históricas, se 
tornaram um ícone da marca. 

A temporada de 1994 marca o retorno da Mercedes-Benz 
na classe principal do automobilismo: a Fórmula 1. O ano 
de 2014 chegaram os Flechas de Prata e a montadora agora 
como equipe. Nos dias de hoje, a equipe de Fórmula 1 se 
chama Mercedes-AMG PETRONAS é a atual campeã mun-
dial de construtores e de pilotos, com Hamilton. E a tempo-
rada de 2019 está apenas na metade...  
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Categoria de veículos de carga usados para fazer distribuição nas cidades ganharam 

protagonismo a partir de 2008 com a restrição de caminhões grandes e estão em alta no 

mercado, desde então, hoje são 5,3 milhões de veículos comerciais leves rodando no Brasil

Texto: Carol Vilanova  |  Fotos: Divulgação

História do VUC 

taria 031/16, liberando a circulação de VUCs com maior com-
primento, passando o limite de 6,3 metros para 7,20 metros.

Além do tamanho, outras regras orientam os veículos 
que fazem a distribuição de cargas na cidade. Uma delas é 
atender aos limites de emissão de poluentes, cuja especifica-
ção é determinada pelo Programa de Controle de Emissões 

sigla VUC significa Veículo Urbano de Carga e seu 
nome diz tudo: são os modelos ideais para fazer 
distribuição de mercadorias em grandes centros 

urbanos. É o termo usado para a categoria de caminhões 
semi-leves e leves, além de furgões e picapes que são utiliza-
dos para o transporte de carga e obedecem a certas regras 
atribuídas, principalmente, para a melhoria da mobilidade 
no trânsito das cidades. 

Tudo começou em 2008 quando uma lei passou a res-
tringir a circulação de caminhões pesados em grandes ci-
dades, como São Paulo. Na capital paulista, por meio do 
DECRETO Nº 48.338, de 10 de maio de 2007, quando o pre-
feito era Gilberto Kassab, foram estabelecidas normas para o 
trânsito de caminhões e para operações de carga e descarga 
em estabelecimentos situados no município.

Naquela época, determinou-se que apenas veículos com 
largura máxima de 2,2m e comprimento máximo de 6,30m, 
poderiam circular na cidade, sendo que sua capacidade de car-
ga não poderia ultrapassar as 3 toneladas, justamente os VUCs. 
Essas medidas, porém, foram alteradas em 2016, com a por-

A

Distribuição otimizada 
em centros urbanos
Distribuição otimizada 
em centros urbanos

5480 mm5480 mm
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3700 2200
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Veiculares (Proconve), e determina que os veículos deverão 
ter no máximo cinco anos para circular no centro da cida-
de. Assim, os veículos conseguem autorização para trafegar 
nessa chamada Zona de Máxima Restrição de Circulação 
(ZMRC), de São Paulo.

Outro ponto importante é o local e horário que eles podem 
circular. Houve então a a redução do tempo de restrição para 
circulação de caminhões no centro da cidade e a exigência de 
AETC – Aurotização Especial de Trânsito para Caminhões. 

Veja no link os detalhes da portaria: http://www.cetsp.
com.br/media/466714/portaria-031-2016-smt-gab.pdf. 

Todas essas medidas foram revistas para melhor a mobi-
lidade urbana, reduzir a emissão de gases poluentes e per-
mitir aos transportadores ganhar em produtividade com o 
aumento da capacidade de carga dos veículos.

 
A frota dos pequenos guerreiros
 

Nosso mercado de veículos cresceu nos últimos anos, 
depois de um período difícil, as vendas foram retomadas. 
Um estudo elaborado pelo Sindipeças (Sindicato Nacional 
da Indústria de Componentes para Veículos Automotores) 
traz o número da frota circulante no Brasil em 2018, que 
foi de 44,80 milhões de unidades, entre automóveis, comer-
ciais leves, caminhões e ônibus, um aumento de 1,9% em 
comparação a 2017. É bom registrar também que rodam no 
Brasil cerca de 13,12 milhões de motocicletas.

Segundo o estudo, as projeções indicam crescimento de 
2,3% em 2019 e de 2,6% em 2020, ou seja, a frota brasileira 
alcançará, em termos absolutos, 45,8 milhões e 47,1 milhões 
de veículos, respectivamente. A idade média dos veículos 
hoje é de 9 anos. A frota circulante exclusiva de veículos co-
merciais leves é de 5,3 milhões até o final de 2018. E a pre-
visão é que esse número cresça 3,5% até o final deste ano. 

Falando de ven-
das no primeiro se-
mestre de 2019, de 
acordo com a Fena-
brave (Federação Na-
cional da Distribuição 
de Veículos Automo-
tores), foram vendi-
dos 1.919.047 veí-
culos neste período, 
somando automó-
veis, comerciais leves, 
caminhões, ônibus, 
motocicletas, imple-
mentos rodoviários e 
outros. Isto represen-
ta crescimento de 13,45%, na comparação com o mesmo 
período do ano passado. 

No nosso segmento de VUC, a Fenabrave divide em duas 
categorias: caminhões e comerciais leves. O segmento de 
caminhões inclui todos os tamanhos, enquanto que os co-
merciais leves abrangem picapes pequenas, furgões e fur-
gões pequenos. 

Somando os comerciais leves, foram vendidos 183.011 
no primeiro semestre, este número representa crescimento 
de 8,5% em relação ao semestre do ano passado, que teve 
168.677 unidades comercializadas. 

Ainda no relatório da Fenabrave, o número de caminhões 
vendidos registrado em todas as categorias, ficou assim: alta 
de 44,93% nas vendas do primeiro semestre de 2019, sobre 
mesmo período de 2018, totalizando 46.867 unidades. 

O presidente da associação, Alarico Assumpção Junior 
destaca a categoria de vendas diretas, que registraram um 
crescimento mais acelerado na comparação com o desem-
penho obtido no varejo. “Para termos uma ideia, no acumu-
lado de janeiro a junho, as Vendas Diretas representaram 
45,06% dos emplacamentos de automóveis e comerciais le-
ves, contra 40,04% no mesmo período de 2018. E, enquan-
to o varejo cresceu 2,15% nesse período, as Vendas Diretas 
avançaram 23,59%”, alertou o presidente. 

História do VUC 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019

2020

| 4.199.866 

| 4.522.584 

| 4.853.583 

| 4.996.122 

| 5.072.404 

| 5.173.023 

| 5.333.843 

| 5.520.661 (previsão) 

| 5.727.520 (previsão)

Frota circulante de 
comerciais leves 
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História do VUC 

EMPLACAMENTO DE COMERCIAIS LEVES NO 1º SEMESTRE DE 2019

1º FIAT/STRADA 

2º VW/SAVEIRO

3º GM/MONTANA 

Total

6.416 

3.257

1.064

10.738

36.273

18.986

6.407

61.672

58,82%

30,79%

10,39%

100%

Modelo

Picapes pequenas 

Junho Acumulado Part.

1º FIAT/TORO

2º TOYOTA/HILUX 

3º GM/S10

4º FORD/RANGER

5º VW/AMAROK

6º RENAULT/OROCH

7º MITSUBISHI/L200

8º NISSAN/FRONTIER

9º RAM/2500

10º EFFA/V22

11º AGRALE/MARRUA

Total

29,55%

20,47%

14,58%

10,06%

9,75%

6,23%

5,03%

3,96%

0,34%

0,01%

0,00%

100%

28.599

19.810

14.114

9.740

9.433

6.034

4.867

3.837

333

9

4 

96.798 

4.923

3.043

2.871

1.871

1.511

1.323

911

681

23

5

2

17.168

Modelo

Picapes grandes

Junho Acumulado Part.

85,55%

11,12%

2,45%

0,42%

100%

7.554

982

216

37

8.830

1.341

93

27

1

1.471

1º FIAT/FIORINO

2º PEUGEOT/PARTNER

3º CITROEN/BERLINGO

4º FIAT/STRADA

Total

Modelo

Furgões pequenos

Junho Acumulado Part.

27,46%

14,78%

9,89%

8,04%

7,70%

6,26%

6,08%

5,76%

100%

4.308

2.319

1.551

1.262

1.208

982

953

904

15.687

620

428

254

508

202

122

139

139

2.766

1º RENAULT/MASTER 

2º FIAT/DUCATO

3º VW/EXPRESS 

4º HYUNDAI/HR

5º KIA/K2500

6º M.BENZ/SPRINTER

7º PEUGEOT/EXPERT

8º CITROEN/JUMPY

Total

Modelo

Furgões

Junho Acumulado Part.
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EMPLACAMENTO DE CAMINHÕES NO 1º SEMESTRE DE 2019

39,24%

21,05%

18,74%

16,05%

3,09%

0,73%

100%

1.068

573

510

437

84

20

2.722

1.068

59

510

50

18

1

467

1º M.BENZ/SPRINTER 415

2º VW/6.160

3º M.BENZ/SPRINTER 515

4º FORD/F350

5º IVECO/DAILY 55C17

6º VW/4.150 

Total

Modelo

Semi-leves

Junho Acumulado Part.

História do VUC 

1º VW/9.170

2º M.BENZ/ACCELO 1016

3º M.BENZ/ACCELO 815

4º FORD/CARGO 816 

5º FORD/F4000

6º IVECO/DAILY 70C17 

7º HYUNDAI/HD 80

8º M.BENZ/ACCELO 915

9º VW/9.160 

10º VW/10.160

Total

28,00%

22,74%

14,33%

12,88%

12,56%

2,64%

2,27%

1,71%

1,11%

0,65%

100%

1.507

1.224

771

693

676 

142

122

92

60

35

5.382

238

1.224 

102 

82

93 

24

16

18

0

3

761

Modelo

Leves

Junho Acumulado Part. Modelo Junho Acumulado Part.

54,49%

16,25%

9,22%

6,45%

4,74%

4,37%

1,66%

1,21%

0,79%

0,16%

100%

2.069

617

350 

245

180

166

63

46

30

6

3.797

455

61

54

42

24

2

1

9

9

0 

659

1º VW/11.180

2º FORD/CARGO 1119

3º M.BENZ/ATEGO 1419

4º M.BENZ/ACCELO 1316

5º VW/13.190

6º FORD/CARGO 1419

7º VW/13.160

8º M.BENZ/1418

9º VW/13.180

10º IVECO/TECTOR 11-190

Total 

Médios
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Fábricas de VUCs

s veículos param num semáforo em São Paulo. 
Olhe para os lados. Em meio a carros de passeio e 
motocicletas, a quantidade de VUCS, aqueles veí-
culos que distribuem bens de consumo e carregam 

nossas riquezas pra cima e pra baixo dentro da cidade, é im-
pressionante. Pequenos baús, furgões e picapes transportam 
sem parar, isso acontece devido às restrições ao trânsito de 
veículos de carga na maioria das grandes cidades brasileiras. 

Não é somente esse o motivo para o crescimento desta 
categoria. Outra boa razão é o fato de que a maioria deles 

O pode ser dirigida sem a necessidade de habilitação especial, 
ou seja, a CNH do tipo B, que serve para veículos convencio-
nais, é suficiente para o transportador guiar por aí e ganhar 
o pão do dia a dia. 

Se nós vemos cada vez mais esses modelos nas ruas, 
as fábricas também comemoram suas vendas e investem, 
acreditando neste segmento. São diversos modelos que se 
enquadram nesse hall de permitidos para circular em zonas 
restritas. Vão desde as picapes pequenas, passando pelos 
furgões e caminhões leves, de até 7,20 m de comprimento.

Texto: Carol Vilanova  |  Fotos: Divulgação

Um segmento que 
não para de crescer

Executivos responsáveis pelo desenvolvimento e comercialização dos veículos urbanos de 

carga no Brasil falam sobre o setor. Eles acreditam e investem em todos as categorias, 

desde as picapes, passando pelos furgões e caminhões leves

Um segmento que 
não para de crescer
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CHEVROLET 

Entre as picapes, a Chevrolet tem a tradicional S10 como 
carro chefe, mas conta com importante participação da 
Montana, pequena e também reconhecida pelos transpor-
tadores. Gerente de Marketing de produto da GM Mercosul, 
Rogério Sasaki conta que a Chevrolet tem uma larga tradição 
no segmento de picapes, tanto que recentemente comple-
tou 100 anos de produção deste tipo de veículo. 

“A S10 é o produto com maior número de versões den-
tro da linha Chevrolet. São quase uma dúzia de configura-
ções, uma para cada tipo de aplicação. Tem desde a versão 
Chassi Cab, para quem busca um veículo de trabalho para 
personalização, tipo Food Truck, passando pela versão com 
cabine simples e caçamba alongada, até a High Country, 
com cabine dupla, o máximo em sofisticação”, explica. 

Desde os anos 1980 a marca oferta a picape pequena 
e está celebrando a marca de 750 mil unidades produzidas 
com o lançamento da linha 2020 da Montana, que é ofer-
tada de série apenas com caçamba aberta. “As picapes têm 
papel estratégico dentro do portfólio Chevrolet. A S10, por 
exemplo, é o terceiro modelo mais vendido da marca. Desde 
que foi lançada, em 1995, quase um milhão delas já foram 
produzidas no país”, observa Rogério. 

Fábricas de VUCs

HYUNDAI
  

Nesta categoria atualmente, a CAOA Hyundai possui 
os modelos Hyundai HR e Hyundai HD80, que trazem 

Ele completa: “o consumidor está no centro de todas as 
nossas decisões. Por isso sabemos que entre aqueles clientes 
que utilizam o veículo como ferramenta de trabalho, a qua-
lidade e a velocidade do pós-venda têm grande relevância”. 

ótima relação custo x benefício para os transportadores. 
Entre os destaques dos modelos, um é poder ser guiado 
com CNH na categoria B, outro é ser isento de rodízio nas 
grandes metrópoles. 

Uilson Campana, gerente nacional de vendas caminhões 
da CAOA, conta que estar presente de forma tão positiva 
nesse mercado é de extrema importância, por isso a empresa 
continua investindo na inovação de seus produtos. 

“É importante ressaltar a aposta da CAOA Hyundai que 
desde 2007, quando inaugurou sua fábrica em Anápolis 
(GO), teve o modelo HR como seu primeiro veículo produzi-
do no Brasil”, comenta. 

Segundo o gerente, a caminhoneta teve ótima aceitação 
do público e ao longo dos anos essa imagem se consolidou 
por meio do alto investimento em manter a sua qualidade. 

A CAOA trabalha constantemente para fornecer aos seus 
clientes o melhor atendimento possível, desde que ele entra 
na concessionária até os serviços de pós-venda, o que já con-
quistou prêmios no setor automotivo, como o J.D. Power em 
Vendas e Pós-Venda.  

“Como benefício, os modelos possuem um programa 
de assistência 24h que abrange todo o território nacional 
e pode ser acionado em qualquer urgência no período de 
um ano ou 100 mil km.  Este serviço é válido para todos os 
clientes dos VUCs”, completa.
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IVECO

O mercado de VUCs é um dos segmentos mais impor-
tantes para a Iveco no Brasil, segundo o diretor de vendas 
e marketing da Iveco América Latina, Ricardo Barion. Ele 
acredita que o aumento das entregas nos grandes centros e 
do comércio eletrônico, o transporte urbano de cargas deve 
impulsionar as vendas no segmento de VUCs em 2019. 

“Esse nicho de mercado cresce, em média, de 15% a 
20% ao ano, e trouxe mudanças na logística de distribuição, 
com entregas mais capilarizadas e flexíveis. Estamos confian-
tes que a procura por veículos desse segmento, principal-
mente pelos transportadores, deve continuar crescendo este 
ano”, afirma. 

Todos os modelos da linha Iveco Daily estão aptos para 
rodar como VUC. Começou a ser produzida no Brasil em 
2000 e pode usar diferentes implementos, além de ser ver-
sátil, robusta, econômica e confortável. 

A Iveco trabalha para promover um atendimento de alto 
nível para os clientes na venda e no pós-venda. Atualmente, 
a marca tem 11 pontos assistenciais e 60 concessionárias no 
Brasil. O objetivo é terminar 2019 com 84 pontos de aten-
dimento.

“Junto com o Banco CNH Industrial, temos condições es-
peciais de financiamento para frotistas. O relacionamento 
do time comercial da marca com esse público também é 
muito importante para entendermos as necessidades e qual 
o melhor produto para cada operação”, garante.

Fábricas de VUCs

FIAT 

A Fiat tem produtos diversificados no segmento de 
VUCs, a começar pela picape Fiat Strada. O line up oferta 
ainda a picape média Fiat Toro, o furgão compacto Fiorino 
e o Fiat Ducato, que na nova geração traz a opção chassi-
-cabine, além da de furgões em 4 tamanhos, alguns com 
opções envidraçadas para transformação, e dois minibus. 

Rafael Filon, gerente de veículos comerciais da marca 
italiana, enfatiza a importância do segmento: “sempre foi 
e sempre será essencial nos planos da Fiat”, afirma. “Temos 
um know-how de mais de 40 anos, além da experiência in-
ternacional, em que também temos uma ótima performance 
com nossos produtos, em especial o Fiat Ducato”, comenta.

Rafael conta sobre outro modelo da marca, o Fiat Doblò 
que chegou em 2001 e teve seu auge no fim dos anos 2000. 
“A versão de carga deixou de ser oferecida em 2016, pois 
entendemos que o Fiat Fiorino cumpre muito bem o papel 
dentro do segmento”, analisa.

O cliente está sempre na prioridade da marca. Rafael 
conta que a Fiat preza pela qualidade na venda, entrega 
e pós-vendas de cada veículo. Para os frotistas, existe uma 
equipe de Vendas Diretas experiente e capacitada em para 
atender suas necessidades. 
“Iniciamos em agosto deste ano duas concessionárias piloto 
“Fiat Professional”, um programa de atendimento exclusivo 
e dedicado ao cliente que faz uso do veículo profissional-
mente. O foco do Fiat Professional é ter foco no negócio do 
cliente. A previsão é estender para todo país até o primeiro 
trimestre de 2020”, finaliza. 
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Fábricas de VUCs

JAC

Com o seu modelo V-260, a Jac tem o 
segmento de VUCs como estratégico, pois 
é o primeiro que a empresa participa na li-
nha de comerciais. “Segundo a marca, por 
ser um tradicional fabricante de caminhões 
na China, a JAC tem sempre um olhar bem 
atento a todas as oportunidades de mer-
cado. E o Brasil possui grande potencial de 
crescimento para os VUCs.

A apresentação do V-260 no mercado 
nacional foi no final de 2017, mas ele co-
meçou a chegar para os primeiros clientes 
no início do ano passado. A Jac Motors 
acrecita que não é somente o preço seu 
principal trunfo, mas sim o custo/bene-
fício. Por ser equipado com ar-condicio-
nado de série, ele se torna extremamente 
atrativo em seu segmento.

MERCEDES-BENZ

“Com o aquecimento da atividade econômica no País em 
2019, a distribuição urbana, o comércio eletrônico e o varejo 
devem demandar mais volume de carga para veículos leves e 
médios, que fazem a entrega nos pontos de vendas e também 
porta a porta em domicílio”, conta Ari de Carvalho, diretor de 
Vendas e Marketing Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil.

Ele continua: nesse sentido, os clientes podem contar 
com a Mercedes-Benz. A marca sempre esteve ao lado desses 
clientes, oferecendo vários modelos na linha de caminhões 
Accelo e de veículos comerciais Sprinter para atender VUC. 

“Além disso, normalmente há uma grande procura por 
veículos leves e médios para atividades de transporte das 
centrais de abastecimento, que operam em vários turnos ao 
longo do dia”, diz.

Para o cliente, atrativos financiamentos do Banco Mer-
cedes-Benz (CDC, BNDES Finame, Leasing Operacional e Le-
asing, além de produtos de seguros), planos do Consórcio 
Mercedes-Benz e negócios com seminovos da SelecTrucks. 

E no Pós-vendas, a marca oferece amplo portfólio de Pe-
ças e Serviços, que inclui três linhas de peças de reposição 
(genuínas, remanufaturadas e Alliance), Planos de Manuten-
ção, sistema de gestão de frota e rastreamento Fleetboard, 
Serviço Dedicado Conectado, e no caso da Sprinter, o Merce-
des Service 24 Horas, e central de relacionamento. 
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Fábricas de VUCs

NISSAN 

“Vendas para transportadores e frotistas ajuda muito na 
construção da imagem do produto de robustez, confiabili-
dade e, principalmente, baixo custo de manutenção”, acre-
dita Marcus Pires, gerente de marketing de produto Nissan, 

KIA

Ary Jorge Ribeiro, diretor de vendas da Kia Motors do 
Brasil, também aposta no mercado de VUCs. “Além de apre-
sentar crescimento significativo nas vendas durante este ano 
de 2019, representa cerca de 25% do total das nossas ven-
das, com o modelo Bongo K2500, o que demandou inves-
timentos significativos para que modelo seja fabricado em 
Montevidéu, no Uruguai”, comenta.

“O tratamento que oferecemos aos clientes da Kia inde-
pende do produto que ele possui ou está adquirindo. Temos 
elevada preocupação com a satisfação dos nossos consumi-
dores, não importa se ele possui um veículo de passeio ou de 
trabalho”, conta. 

Para o Bongo K2500, o tratamento, tanto em vendas 
como em pós-vendas, tem sido um grande diferencial da Kia. 
“Como se trata de um veículo de trabalho, sabemos que ele 
não pode ficar parado. Portanto, a disponibilidade de peças 
de reposição deve ser imediata, e os serviços de revisão pre-
ventiva devem ser feitos no tempo exato, de acordo com a 
agenda do cliente. A satisfação total é primordial para os 
nossos padrões de qualidade”, diz.

Além da garantia de três anos, a Kia oferece revisões com 
preços tabelados e prioridade no atendimento de pós-venda. 

A marca afirma que sempre oferece descontos e facilidades 
para frotistas.

que fornece a picape Frontier, primeiro produto da marca 
fabricado no Brasil em 2020. Segundo ele, a picape indo 
bem nesses segmentos faz com que o consumidor pessoa 
física sinta-se mais seguro por conta do “teste” de mercado.  

Marcus aponta a experiência de mais 
de 80 anos na fabricação de picapes 
como um dos destaques do modelo. 
“Nessa geração da Frontier – a 12ª da 
picape – foram feitos testes de rodagem 
por mais de 200 mil km na América Lati-
na para adequar o produto aos diversos 
tipos de pavimentos dos países da região 
e, claro, também aos gostos dos consu-
midores”, diz.

De acordo com o gerente, no pós-
-venda, o cliente conta com técnicos 
treinados na fábrica, disponibilidade de 
peças e um atendimento ágil em caso de 
necessidade. “Além disso, a Nissan está 
implementando um programa voltado 
especificamente para veículos comerciais 
no qual o cliente frotista não perderá 
tempo com o veículo parado”, finaliza.   
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Fábricas de VUCs

PSA Peugeot Citroën 

“A venda de veículos utilitários no Brasil faz parte do eixo 
estratégico da companhia, que tem liderança na Europa”, 
afirma Luis Pacheco, diretor de vendas corporativas das mar-
cas Peugeot Citroën e DS no Brasil.

Luis conta que as duas marcas oferecem modelos de 3, 6 
e 13 metros cúbicos. “Na marca Peugeot, são o Partner, o Ex-
pert e o Boxer, respectivamente. E na Citroën, os equivalentes 
desses modelos são a Berlingo, o Jumpy e o Jumper.  

“O Partner e a Berlingo se destacam, pois, foram conce-
bidos como furgão, e não derivado de um carro de passeio, 
por conta disso tem uma capacidade de carga superior, que 
é de 800 Kg e tem uma capacidade volumétrica de 3 minutos 
cúbicos. A porta lateral também atrai o cliente porque permi-
te o acesso de empilhadeiras com cargas dentro do pequeno 
furgão, então tem sua operação logística rápida e eficiente. 

Em relação aos modelos Expert e Jumpy, além da robus-
tez, trazem motor Euro 6 mais econômico e eficiente e altura 
que consegue entrar em qualquer garagem de shopping ou 
doca, com a vantagem do conforto da dirigibilidade de um 
automóvel. 

“Nós temos uma rede profissional dedicada a clientes 
frotistas que nós chamamos de Citroën Business Center e 
Peugeot Professional Center, que tem tanto espaço de pós-
-venda como atendimento diferenciado. Oferecemos um Sac 
exclusivo, além de um pacote de serviços pós-vendas que 
chamamos de Compromisso Citroen Pro e Peugeot Total Care 
Pro”, finaliza.

VWCO

Vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Venda da 
Volkswagen Caminhões e Ônibus, Ricardo Alouche enxerga 
o mercado de entregas urbanas fundamental para os negó-
cios da marca no Brasil e na América Latina, em geral. Além 
de ser um segmento que gera muito volume de vendas de 
caminhões, também é um forte indicador do ritmo de cresci-
mento da economia.

Para esse mercado, a VWCO tem como destaque a famí-
lia Delivery, apresentada ao mercado nacional em setembro 
de 2017, e que abrange o segmento de 3,5 ton a 13 ton de 
capacidade de carga. 

“A Volkswagen Caminhões e Ônibus não se contenta em 
apenas entregar um caminhão aos seus clientes. Queremos 
ser também um verdadeiro parceiro de negócios. Para isso, 
contamos com uma equipe de vendas bem treinada, pronta 
para indicar ao cliente qual o caminhão ideal para o seu tipo 
de necessidade”, diz Alouche.

A rede oferece ainda planos de contratos de manuten-
ção sob medida, com pacotes de serviços personalizados, 
gerando segurança operacional e um controle ainda maior 
na gestão de frota. “Isso gera aumento do valor de revenda 
do veículo e melhora e eficiência do negócio. Por fim, ofere-
cemos assistência técnica 24 horas e capacidade técnica para 
atender o nosso cliente mesmo nos lugares mais remotos do 
Brasil, garantindo a máxima disponibilidade do caminhão 
para o transporte de cargas. 
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Frete a frete

Quem são os 
empresários dos VUCs?

universo do transporte de cargas além de ser mui-
to amplo tem uma importância vital para a so-
ciedade. É por meio dele e de uma logística bem 

executada que a riqueza do nosso país e do mundo roda de 
um lugar para outro. No Brasil, o modal mais utilizado é o 
rodoviário, com quase 60% da carga sendo entregue pelas 
ruas e rodovias. 

É setor que tem papel fundamental também para a eco-
nomia do Brasil, pois milhares de empresas dependem dele 
e os profissionais envolvidos são cada dia mais exigidos em 
relação à segurança, rapidez e qualidade. Enfrentam dificul-
dades diárias, como falta de infraestrutura, risco de aciden-
tes e a exposição para eventuais roubos. 

Seja para o transporte de carga total ou fracionada, 
nossos VUCs estão a postos e ocupam um lugar de 

O

Quem são os 
empresários dos VUCs?
Picape, furgão ou um caminhão de pequeno porte, os VUCS estão nas grandes cidades 

para facilitar a distribuição de insumos. Conversamos com diversos transportadores 

para saber um pouco mais desse segmento e de seus profissionais

Texto e fotos: Carol Vilanova

O SETCESP, em parceria com o IPTC – Instituto 
Paulista do Transporte de Carga produziu um 
caderno técnico com todas as informações 
sobre as restrições de circulação de veículos 
de carga na grande região metropolitana de 
São Paulo e todas as informações sobre o 
VUC em cada uma das cidades pesquisadas. 
O material é gratuito e está disponível para 
download no link abaixo.
https://conteudo.setcesp.org.br/restricoes

destaque, pois fazem um trabalho que caminhões maiores 
não podem fazer: entrar em grandes cidades e em algumas 
áreas restritas, situação que comum em quase todo Brasil. 

O presidente do SETCESP, Tayguara Helou, explica: “o 
VUC é peça vital o para o desenvolvimento de um produtivo 
abastecimento urbano. Este veículo é o ideal para circular 
durante o dia nos grandes centros comercias, pois ele tem 
as dimensões adequadas para facilitar manobras e, além dis-
so, substitui até 5 veículos menores em função da sua alta 
capacidade de carga”.

Conversamos com diversos transportadores, que usam 
algum tipo de VUC, seja uma picape, furgão ou um cami-
nhão de pequeno porte. São histórias diferentes, que distri-
buem por aí, insumos distintos, cada um com sua importân-
cia e necessidade para a sociedade. 

Tayguara HelouTayguara Helou
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Frete a frete

Entidade do setor 

“Quanto ao futuro, em minha opinião, a próxima grande 
guinada tecnológica do mundo será na área da mobilidade 
urbana. Teremos sensores por todos os lados e esses senso-
res irão nos acompanhar 24 horas por dia, disponibilizando 
um veículo autônomo para você realizar seus percursos. 

Será assim: você vai acordar, escovar os dentes, os sen-
sores que já conhecem a sua rotina conseguirão calcular o 
horário de saída de casa, de acordo com os seus calendários 
e agendas que estarão todos sincronizados e, ao abrir a porta 
de casa, você já terá um veículo autônomo parado em frente. 

O sistema, por meio destes sensores, saberá que você 
dormiu mau, portanto disponibilizará um veículo autônomo 
com cama para que você possa dar aquela descansada extra 
até o seu destino, ou não, ele saberá que você terá que pegar 
um colega de trabalho e que vocês precisarão terminar uma 
apresentação, portanto vai te enviar um carro escritório.

Com o transporte de carga será o mesmo, o sistema in-
tegrado com todos os sensores saberá que precisa parar um 
veículo na porta de um embarcador e levará a carga até os 
seus destinos.

Quero aproveitar esta oportunidade e cumprimentar a 
Revista Frete Urbano pelos 5 anos de existência, pelo impor-
tante trabalho que presta para o setor, mantendo empresá-
rios e colaboradores informados sobre as mais importantes 
novidades”, Tayguara Helou, presidente do SETCESP.

Aposta no comércio eletrônico 
 

Com o crescimento contínuo do comércio eletrônico, no 
qual uma gama cada vez maior de produtos está sendo dis-
ponibilizada aos consumidores para compra pela internet, 
as operações de última milha (last mile, em inglês) ganham 
em importância. 

Neste sentido, é fundamental as empresas que atuam 
no transporte de cargas, principalmente, em centros urba-
nos, ofereçam soluções de entregas aos embarcadores e aos 
consumidores finais. 

Atualmente, a Jadlog possui cerca de 2,5 mil utilitários 
para realizar esta operação, incluindo os veículos das mais 
de 500 franquias espalhadas pelo país. Nesta operação de 
última milha, a Jadlog, além do delivery, também oferece o 
serviço Pickup, que permite a retirada dos produtos compra-
dos online em pontos comerciais estrategicamente localiza-
dos nas cidades brasileiras. 

Trata-se de uma opção inovadora, prática e convenien-
te para facilitar a vida do consumidor, que escolhe o pon-
to mais próximo da sua residência ou trabalho e planeja a 
retirada da encomenda em qualquer dia da semana, em 
horários estendidos, inclusive aos finais de semana, . Bruno 
Tortorello, diretor geral da Jadlog

 
Maior produtividade

“Viver nos grandes Centros Urbanos no Brasil, tornou-se 
desafiador. Para os prestadores de serviços que dependem de 
mobilidade, estes desafios são ainda maiores, já que a velocida-
de imposta no deslocamento de suas frotas, atrela-se ao nível 
dos congestionamentos e restrições que regem as leis de mo-
bilidade nas grandes cidades Brasileiras, em especial as Cidades 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, entre outras ca-
pitais de relevante importância econômica e que naturalmente 
demandam grandes movimentações de bens e serviços.

O modelo a ser escolhido para atender as demandas 
de transporte passam por avaliação criteriosa e objetivam 
o melhor custo benefício possível, pois além dos desafios 
citados, é preciso buscar a maior produtividade com menor 
deslocamento. Neste particular, a Braspress ao longo dos 
últimos anos, pulverizou suas demandas, distribuindo suas 
demandas nos Centros de Apoio Operacional – CAOBs, que 
aproximam suas frotas dos clientes que demandam seus ser-
viços, sejam esses de coletas ou entregas.

Com isso, é possível ter na configuração dos VUC´s, um 
melhor aproveitamento e compatível produtividade, já que 
as encomendas que transportamos, se caracterizam por per-
fil de volumes fracionados e volumosos (baixa densidade de 
peso)”, Luiz Carlos Lopes, diretor geral da Braspress. 

Luiz Carlos LopesLuiz Carlos Lopes



Frete a frete

A Casa dos Inseticidas, uma empresa espe-
cializada em atividades dedetização, tem o Fiat 
Fiorino para carregar os produtos e aparelhos 
utilizados nos seus serviços. A empresa presta 
serviços para residências e diversos tipos de es-
tabelecimentos comerciais e empresas. Rodrigo 
de Souza, 36 anos e Gilmar Teixeira, 48, foram 
encontrados no meio do trabalho. 

A Mega Home Materiais para Construção é 
um home center que vende tudo relacionado 
com hidráulica, elétrica e materiais para constru-
ção em geral. Tem dois VUCS na frota, um Fiat 
Fiorino 2011 e uma Mercedes-Benz Sprinter, para 
entregas maiores. Fabio Augusto Dias, 37, anos, 
é gerente da loja e conta que o furgão menor é 
usado para entregas rápidas e mais leves. 

24 REVISTA FRETE URBANO 

Ainda é muito cedo para trabalhar, mas Rodrigo 
Aparecido de Moraes, de 11 anos, está acompa-
nhando o irmão Ronaldo aparecido de Moraes, 30, 
numa entrega. Ronaldo decidiu investir na Hyundai 

HR 2012 implementada com baú seco porque que-
ria trabalhar por conta, apesar de já ter sido empre-
gado. Ele faz todos os tipos de transportes e garante 
que está dando certo. 
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A bordo de uma Chevrolet Mon-
tana, Waldir Rosa Ribeiro, 69 anos, 
e Valter José Leal, 42 anos, atendem 
todos os tipos de serviço quando o 
assunto é vidro. Proprietário da Vidra-
çaria Independência, Waldir tem mais 
de 50 anos trabalhando com vidros e 
está sempre pronto para atender bem 
seus clientes. 

Vagner Martins, 40 anos e Dou-
glas da Silva Dias, de 25 anos são fun-
cionários e fazem transferências de 
produtos não perecíveis entre lojas do 
Carrefour. Com 20 anos de profissão, 
o motorista do Ford Cargo 815, Vag-
ner pegou gosto pela profissão com 
o pai que era caminhoneiro e sempre 
gostou. 

O motorista Ivan dos Santos, 58 anos, 
tem mais de uma década de trabalho 
no transporte e hoje dirige seu próprio 
Renault Master zero km, com um imple-
mento refrigerado. Ele entrega queijo da 
empresa e distribui pelas lojas Carrefour. 
Ele diz que gosta do serviço porque pode 
viajar bastante. 
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Frete a frete
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Funcionários da empresa JNK Por-
tas de Enrolar Automáticas, Josemar 
Souza Matos, 35 anos, e Welson Cle-
mente Ferreira, 24, usam a Chevrolet 
Montana para fazer instalações e car-
regar os equipamentos necessários 
para o serviço. Eles atendem muitas 
empresas de todos os segmentos, 
não apenas na Grande São Paulo, fa-
zem viagens quando precisa. 

O motorista André Ricardo Nogueira, de 
43 anos, e seu ajudante Alex Eduardo Pinhei-
ro da Silva, de 30, estavam fazendo uma en-
trega em uma grande casa de material para 
construção em São Paulo. Eles são funcioná-
rios da Transportadora Nova Japi, de Jundiaí, 
e carregam louça sanitária, pra diversos lu-
gares. O veículo era um VW Delivery Express, 
novinho, e o motorista gosta do modelo: 
“Esse caminhão pequeno pode entrar em 
qualquer cidade”, diz. 

Ricardo José da Silva, 48 anos é fun-
cionário da loja de móveis Villa Design. 
Ele dirige uma Iveco Daily 35S14 ano 
2013 implementada com baú carga seca. 
Seu trabalho é fazer a entrega dos mó-
veis da loja que fica em São Bernardo do 
Campo. Ele é motorista há mais de 25 
anos e já dirigiu caminhões maiores. Hoje 
aposta no VUC para as entregas, inclusi-
ve para fora de São Paulo. 
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ção, sempre procure os chamados bancos de segunda linha, 
pois a rentabilidade é maior, e aplicações até R$250.000,00 
são garantidas pelo fundo garantidor de crédito.

Se você tem pouco dinheiro disponível para começar 
e planeja investir um pouco mais todo mês, o Tesouro 
Direto ou Previdência Privada podem ser mais indicados 
para seu perfil.

Para poder ampliar suas ideias de investimento, destaca-
mos a seguir, os melhores investimentos no mês de julho/19.  

uita gente acha que investir é coisa de quem 
tem muito dinheiro, mas as coisas não são bem 
assim. Investir é uma atitude inteligente que 

faz o seu dinheiro trabalhar para você, mesmo que não seja 
uma quantia muito alta, basta que você tenha paciência. 

Tem uma regrinha básica no mercado financeiro que 
deve ficar bem clara para os amadores, como nós, e pode 
muitas vezes ser cruel: mais prazo = mais rendimento, mais 
risco = mais rendimento. Outro ponto importante, se você 
quer e pode investir bastante dinheiro, procure um profissio-
nal especializado. 

O primeiro passo para quem quer investir é estabelecer 
algumas metas, pois somente depois disso podemos deter-
minar, qual será a melhor aplicação. Antes de investir, res-
ponda as seguintes perguntas:

- Por qual motivo quero fazer este investimento?
- Qual o valor que quero investir?
- Por quanto tempo, quero deixar o valor investido?
- Quero correr risco no meu investimento?
- Posso ir aumentando meu investimento ou irei investir 

em uma única vez?
Respondida estas perguntas, podemos identificar qual 

será o melhor investimento, que lhe traga maior liquidez e 
que possa ser resgatado no prazo que você deseja. Lembre-
-se, os investimentos de maior risco são os que dão maior 
rentabilidade, porém este modulo não é para amadores. 

Por exemplo, se você pro-
cura investimentos seguros e 
possui metas de longo prazo, 
a renda fixa é uma boa op-

Alberto Savioli,  
economista com  
pós graduação em 
gestão pela USP

M

EconomiaVocê está 
querendo aplicar 
seu dinheiro, e 
não sabe onde?

Você está 
querendo aplicar 
seu dinheiro, e 
não sabe onde?

Tesouro  Prefixado com jutos 
semestrais 2029

Tesouro  Prefixado 2025

Tesouro  Prefixado 2022

Índice de Fundos Imobiliários (IFIX)

Ibovespa

Tesouro IPCA+2024

Índice de Debêntures Anbima 
IPCA(IDA-IPCA)*

Índice de Debêntures Anbima 
Geral(IDA-Geral)

Tesouro  IPCA com juros   
semestrais 2026

CDI*

Tesouro  Seilic 2025

Poupança antiga

Tesouro  IPCA+ Juros de  
semestrais 2050

Puopança Nova

Tesouro  IPCA+ Juros de  
semestrais 2035

Dólar á vista

Tesouro  IPCA+ 2035

Dolar PTAX

Tesouro IPCA+2045

Bitcoin

2,09%

1,92%

1,34%

1,27%

0,84%

0,82%

0,71%

0,64%

0,61%

0,54%

0,51%

0,50%

0,48%

0,37%

-0,28%

-0,53%

-1,04%

-1,74%

-1,99%

-7,73%

12,79%

17,07%                                 

*

13,10%

15,84%

12,83%

10,14%

6,59%

10,41%

3,63%                                                   

*

8,85%

23,47%

2,25%

17,33%

-1,33%

28,41%

-2,82%

45,53%

166,90%

Investimento 09/08/19
Rentabilidade 

no ano

* Fechamento em 30/jul/2019

Fontes: Banco do Brasil; Broadcast; Tesouro Direto; Anbima; Coinbase, Inc.
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VUCs do passado

automóvel é um bem material que despertou a 
paixão do homem desde que foi criado no final 
dos anos 1800 – pelo menos em relação ao que 
chamamos de automóvel moderno, sem falar dos 

movidos a vapor. Foi em 1886 que o inventor alemão Karl 
Benz mostrou o seu Benz Patent-Motorwagen, movido a 
combustão interna, e toda a revolução da mobilidade co-
meçou a acontecer. 

Bom, lá se foram cento e tantos anos e os veículos con-
tinuam fazendo a cabeça de muita gente, claro que com 
suas inesgotáveis evoluções e muita tecnologia embarcada, 
distribuídas entre as mais variadas marcas e modelos. Segu-
rança, motores mais ecológicos e conectividade se tornaram 
prioridades dentro das montadoras

Mas não podemos esquecer do passado e de tudo que 
modelos emblemáticos representaram nas nossas vidas. É no 
antigomobilismo que observamos esse regaste com muito 
cuidado e capricho, um hobby praticado por entusiastas no 
Brasil e no mundo que remete justamente à restauração de 
veículos antigos com o propósito de preservar a sua história. 
E que não tem nada a ver com carro velho, fique bem claro. 

Nesta reportagem, vamos resgatar um pouco da traje-
tória dos veículos urbanos de carga no Brasil, e para isso, 
contamos com a ajuda do MIAU – Museu da Imprensa Au-
tomotiva – www.miaumuseu.com.br, por meio do jornalista 
Marcos Rozen, seu fundador. O museu, que tem endereço 
em São Paulo, tem mais de 10 mil itens que contam a um 
pouco da história das coberturas jornalísticas especializadas 
dentro desse universo fantástico de máquinas e motores.

O

Voltando no tempo: 
VUCS do século 20

Relembrando o passado, mostramos uma seleção dos VUCS que fizeram 

história no Brasil. São modelos de caminhões leves, furgões e picapes que 

despontaram em algum momento no nosso mercado

Carol Vilanova  |  Fotos: Divulgação / MIAU Museu da Imprensa Automotiva
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VUCs do passado

CHEVROLET
 

“A picape Chevrolet 3100 norte-americana é até hoje uma 
referência mundial quando o assunto é picapes vintage, foi 
lançada com design avançado porque era maior, mais forte 
e sofisticada. Trazia para-lamas integrados à carroceria, e os 
faróis deslocados para as extremidades do veículo, o que o fa-
zia parecer mais parrudo. O resultado foi um visual charmoso 
e com ótimas proporções. Ela inspirou a versão brasileira, a 
3100 Brasil, que inaugurou a categoria “picape leve” e era usa-
da inclusive como carro de passeio, uma tendência até os dias 
de hoje. O modelo começou a ser produzido em São Caetano 
do Sul no final dos anos 50”, Rogério Sasaki, GM Mercosul. 

FIAT 

“Marco da Fiat ainda no final dos anos 70, foi o Fiori-
no, que começou a ser vendido em 1978, ainda derivado 
do Fiat 147, no mesmo ano em que a marca inaugurou o 
segmento de picapes pequenas no Brasil, com o Fiat 147 
Pick-up. Já o Fiat Ducato chegou ao Brasil em 1998, fez 
história por ser referência em furgões e comemorou no ano 
passado 20 anos estreando uma nova geração”, Rafael Fi-
lon, FCA. 

FORD 

O primeiro veículo nacional produzido pela Ford no Bra-
sil, em 1957, foi o F-600, caminhão da Série F com motor 
V8 a gasolina. Em 1968, foi a vez da F-100, primeira picape 
nacional, mais tarde rebatizada como F-1000, de grande su-
cesso e tradição. Em 1979, chegou a F-1000 a Diesel. Outro 
lançamento marcante, foi a F-250 em 1999. Hoje, a linha é 
representada no Brasil pelos modelos F-350 e F-4000, que 
dão sequência à sua herança de confiabilidade e resistência.

IVECO

“O primeiro veículo da IVECO no Brasil, na categoria 
VUC, foi a Daily. Em 1997, o modelo era importado da Itália. 
O cliente da década de 90 precisava de um produto robusto 
e com baixo custo de operação. Atualmente, esses fatores 
ainda são importantes, mas quesitos como conforto e tecno-
logia ganham cada vez mais força no momento da escolha 
de um veículo urbano para o transporte de cargas. O mo-
delo é produzido no Brasil desde 2000, com diversas confi-
gurações para distintas aplicações”, Ricardo Barion, Iveco. 

Chevrolet 3100 Fiat 147 pick up

Iveco Daily

Série F

Fiat 147 pick up

Série F

Iveco Daily
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VUCs do passado

MERCEDES-BENZ 

“Quando a prefeitura de São Paulo lançou a legislação VUC, 
em 2007, a Mercedes-Benz oferecia ao mercado caminhões le-
ves 710 e modelos da família Accelo”, Ari de Carvalho, Merce-
des-Benz. Já a linha de vans tem a Sprinter como marco que 
inovou ao criar o segmento de large vans em 1995, ainda na 
Alemanha. Em 1997 chegou por aqui e de lá pra cá teve uma 
aceitação enorme do público. Completou 20 anos de Brasil em 
2017 e conta do leque 60 versões..

NISSAN 

“A picape Frontier foi lançada no Brasil no final dos anos 
1990 por um importador independente. A Nissan decidiu, 
então, fabricar a picape no país a partir de 2002 (a marca 
“Nissan do Brasil” foi criada em 2000). Desde então, a Fron-
tier foi o único modelo comercial da marca a ser oferecido 
no país”, Marcus Pires, Nissan.  

PSA PEUGEOT E CITROEN 

Os modelos Peugeot Boxer e Citroen Jumper entraram 
numa nova geração em 2018, com visual já em conformida-
de com o modelo europeu, mas no começo dos anos 2000 
dividiam a plataforma com a Fiat Ducato, por meio de uma 
parceira de desenvolvimento e fabricação. “A prioridade dos 
clientes de veículos de carga não mudou muito nos últimos 
anos, o que acontece é que hoje podemos entregar tecno-
logia e motores menos poluentes, com a adoção do Euro6”, 
Luis Pacheco, PSA.

HYUNDAI

“O primeiro VUC que a CAOA trouxe para o país foi a ca-
mioneta Hyundai HR em 2007. Desde o início, foi um suces-
so com o público, trouxe inovação e excelentes benefícios. 
Assim como em seus outros modelos, a CAOA se preocupa 
em oferecer ao consumidor brasileiro o melhor em design, 
conforto e tecnologia, além da busca constante em conti-
nuar crescendo e inovando no setor automotivo do país”, 
Uilson Campana, Hyundai.

 KIA

“O primeiro VUC da KIA foi o Bongo K2500. Por ser mui-
to versátil e apresentar excelente relação custo-benefício, o 
modelo sempre apresentou grande aceitação. O veículo é 
utilizado por comerciantes, produtores rurais, distribuidores 
de água e gás, entre outros. Desde que foi lançado, tem evo-
luído constantemente, com novos materiais e tecnologias”, 
Ary Jorge Ribeiro - Diretor de Vendas da Kia Motors do Brasil

Nissan Frontier

Linha Peugeot
Mercedinho miauMercedinho miau

Linha Peugeot

Nissan Frontier
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VUCs do passado

RENAULT 

Um dos modelos mais vendidos nos dias de hoje, a pri-
meira geração do Master no Brasil foi vendida com o nome de 
Renault Trafic, em 1992, mas também era comercializado com 
a marca Chevrolet a partir de 1995, deixando o mercado no 
final dos anos 90. Em 2003 voltou como mesmo nome ado-
tado na Europa, Renault Master. Em 2013, a Renault passou 
a vender a terceira geração do Master ao mercado brasileiro.

TOYOTA

Em 1958, a Toyota lançou o primeiro veículo Land Crui-
ser, na modalidade CKD (Complete Knock-Down), que re-
cebeu o nome de Bandeirante. Em 1961, a Toyota adquiriu 
um terreno em São Bernardo do Campo (SP), onde instalou 
a primeira unidade industrial fora do Japão, e ali passou a 
fabricar o Bandeirante nacional, que durante 40 anos se 
posicionou como referência no mercado de utilitários. Hoje 
temos a linha Hilux, mais do que robusta para dar conta 
do recado. 

VOLKSWAGEN 

Não tem como deixar a VW Kombi fora da lista dos VUCs 
do século XX, afinal, o modelo fez história e tem até clubes 
de fãs por todos os lados. Começou a ser montada no fi-
nal dos anos 50 e depois fabricada nacionalmente de 57 a 
2013. Teve Kombi de todo tipo, carga, passageiro, picape, 
movida a gasolina, álcool, diesel e até TotalFlex. Teve ainda 
uma série de ações de despedida à altura do modelo. Hoje 
na linha das picapes, temos uma gama extensa da Saveiro e 
da Amarok, com versões de carga e mais sofisticadas.  

VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS

A linha Delivery, com diversas configurações, já ultrapassa 
os 20 anos de história. “As prioridades continuam as mesmas: 
ter um veículo robusto, confiável, econômico e disponível 
para realizar as entregas. Esses foram objetivos que, graças 
ao excelente trabalho do nosso time de engenharia, sempre 
conseguimos alcançar. O tempo nos possibilitou somar novas 
tecnologias e inovações aos nossos projetos, melhorando em 
cada um desses aspectos”, Ricardo Alouche, VWCO. 

Toyota Bandeirante

Delivery 8160
Trafic da Chevrolet

VW Kombi

Toyota Bandeirante

VW Kombi

Trafic da Chevrolet
Delivery 8160
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o universo automotivo, o que existe de mais tec-
nológico atualmente - e que tem tido investimen-
to feito tanto por montadoras quanto por siste-

mistas - é o veículo autônomo, aquele que tem a capacidade 
de transportar pessoas ou cargas sem a utilização de um 
condutor humano. 

Seu funcionamento é feito por meio da integração de 
sensores, de sistemas de controle e atuadores para senso-
riar o ambiente e encontrar as melhores condições de ação, 
sempre da forma mais segura e confiável. Caminhões de lon-
ga distância são vistos como estando na vanguarda da ado-
ção e implementação desta tecnologia e têm sido mostrados 
e demonstrados em diversas feiras pelo mundo. 

N

O que vem por aí
no mundo dos VUCs

High Tech

O que vem por aí
no mundo dos VUCs

Silenciosamente, os veículos comerciais leves elétricos estão ganhando espaço na Europa 

e EUA, temos poucos exemplos por aqui, mas a previsão é que essa realidade se inverta

Texto: Carol Vilanova  |  Fotos: Divulgação 

Apesar de ser factível, ainda estamos muito longe de ser 
uma sociedade que vive no meio dos veículos autônomos, 
por diversos fatores, um deles é o custo e o outro é a segu-
rança. Associações internacionais e os desenvolvedores falam 
sobre a falta de uma linguagem comum, justamente para fa-
zer essa segurança funcionar satisfatoriamente. Pelo momen-
to, temos alguns protótipos pelo mundo, e são muito legais. 

Mais perto da nossa realidade estão os veículos híbridos 
e elétricos, que têm por objetivo reduzir a emissão de po-
luentes, principalmente, de veículos diesel. Nos autoshows 
pelo mundo, e nos que acontecem aqui como o Salão do 
Automóvel e a Fenatran, esses veículos estão sempre em evi-
dencia e teremos até alguns rodando. 
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High Tech

Na visão da General Motors, o mundo da mobilidade 
deve mudar mais nos próximos cinco anos do que nos úl-
timos cinquenta. “A GM está focada neste novo modelo 
de negócio da indústria, dentro da nossa visão de futuro, 
de zero acidente, zero emissão e zero congestionamento”, 
diz o gerente de Marketing de produto da GM Mercosul, 
Rogério Sasaki.

Cada marca tem sua estratégia, e no Brasil a utilização 
do bicombustível, com uso do etanol, é muito bem aceita. 
O presidente da FCA Fiat Chrysler, Antonio Filosa conta que 
aposta desenvolvimento de motores a etanol turbinados. 
Mas globalmente, a eletrificação está sendo aplicada nos ve-
ículos comerciais. Prova disso foi a apresentação nesse ano 
do Fiat Ducato elétrico na Europa, com previsão de comer-
cialização para 2020.

Oferecida nos tamanhos convencionais, de 10m3 a 
17m3, e carga útil de até 1.950 kg, a Ducato Electric oferece 
bateria para uma faixa total de 220 a 360 km (ciclo NEDC), 
potência máxima de 90 kW e torque máximo de 280 Nm.

No mercado de picapes grandes, a Ford mostrou seu 
protótipo: uma F-150 totalmente elétrica. E aproveitou a 
oportunidade para fazer uma demonstração inédita de for-
ça: o modelo aparece num teste rebocando 10 vagões de 
trem carregados com 42 picapes F-150, com mais de 560 
toneladas. Isso sim é que é força! 

A JAC, que prepara o lançamento de uma picape ainda 
neste ano no Brasil, vai trazer uma versão elétrica. Denomi-
nada iEV 330 P, se trata da primeira picape elétrica vendida 
regularmente do mundo - não só no Brasil. E estamos es-
tudando a viabilidade de importar essa picape também na 
versão a diesel.

Além da picape elétrica, a marca vai apresentar ainda em 
2019 o iEV 1200 T, um caminhão leve pra 6 toneladas que 
terá propulsão 100% elétrica. E certamente cairá muito bem 
no Brasil de acordo com o executivo. 

Na Europa, a Iveco tem modelos que se destacam pela 
inovação e por utilizarem combustíveis alternativos. A linha 
Daily por exemplo, a gama Daily Blue Power oferece solu-
ções eficientes e sustentáveis para o transporte urbano de 
cargas e de pessoas. Combina tecnologia, baixas emissões, 
performance e eficiência para se adequar na perfeição à sua 
missão urbana O modelo Daily Hi-Matic Natural Power vem 
com gás natural (GNC) e uma transmissão automática de 
oito velocidades. Já a Daily Eléctrica é um veículo com zero 
emissões, 100 % elétrico que pode vir nas versões furgão ou 
chassi-cabine. 

“Dependendo do crescimento do mercado, e do aumen-
to da procura por caminhões movidos a GNV, nós avaliare-
mos a necessidade de contar com esses modelos aqui no 

F-150 elétricaVan elétrica

Ducato ElectricDucato Electric

F-150 elétrica

 iEV 1200 T iEV 1200 T
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High Tech

país. Realizamos constantemente testes no Brasil para apri-
morar essa tecnologia nas condições de operação que temos 
no país”, diz Ricardo Barion, diretor de vendas e marketing 
da Iveco América Latina. 

Com o conceito eDrive@VANs, a Mercedes-Benz já está 
operando em experimento na Europa. A linha inclui o e-Vito, 
a e-Sprinter e par as viagens de longa distancia a Sprinter 
F-Cel. Os pilares destes veículos são a eficiência, economia, 
flexibilidade e a confiabilidade. Tudo que a frota urbana pre-
cisa. Marca da Daimler, a Fuso faz caminhões totalmente 
elétricos de todos os tamanhos na Europa e EUA, inclusive 
na linha leve, para entrega urbana. 

“A Nissan tem como base para a mobilidade do futuro 
a eletrificação. Acabamos de lançar o Nissan LEAF no Brasil, 
que é o modelo 100% elétrico mais vendido no mundo. No 
momento, não há nada concreto para que os veículos co-
merciais sigam esse caminho, mas nada impede, já que é um 
caminho sem volta”, diz Marcus Pires, gerente de marketing 
de produto Nissan. Na Europa, o compacto e-NV200 é uma 
opção para o mercado que busca emissão zero. 

A Citroën já tem o Berlingo Eletric, um compacto de car-
gas, na versão elétrica na Europa. Aliás, a marca está presen-
te no mercado de veículos comerciais elétricos há 20 anos, 
com os modelos C15 e C25. 

e-sprinter

Fuso

Berlingo Eletric

Daily Blue PowerDaily Blue Power

e-sprinter

Fuso

e-NV200e-NV200

Berlingo EletricBerlingo Eletric



35

High Tech

Se no Brasil, a Renault já ensaia os passos do carro elé-
trico, na Europa é realidade. O Master Z.E. e o Kangoo Z.E, 
representam os veículos comerciais, e juntamente com o res-
tante da gama já venderam mais de 200 mil unidades por lá. 
A conectividade é um referencial nesses modelos. 

O tema eletrificação é de grande importância, uma vez 
que é consenso em todo o mundo que, no futuro, os ca-
minhões elétricos terão uma participação importante. Na 
VWCO o futuro é agora, uma vez que a marca está adianta-
da no desenvolvimento de veículos movidos a eletricidade, 
com o E-Delivery, que já está operando em projeto piloto em 
parceria com a Ambev aqui no Brasil. 

“Embora ainda seja necessário um grande trabalho de 
melhoria na infraestrutura para permitir o transporte de 
cargas em longas distâncias por caminhões elétricos nas 
estradas do país, as aplicações urbanas já são viáveis, com 
ganhos para os condutores, o meio ambiente e o trânsito 
nas grandes cidades”, diz Ricardo Alouche, .

 
 Distribuição autônoma 

Falta muito para a distribuição 100% ser implementada 
em larga escala na Europa, quem dera no Brasil. Segundo 
os especialistas, depende muito de infraestrutura e de uma 
linha de pensamento igual entre todas as marcas, uma lin-
guagem comum. Nos carros modernos, e até em alguns 
VUCs temos níveis de autonomia, como piloto automático, 
e outros recursos. A conectividade também ajuda a trilhar 
esse caminho. 

Temos lá fora alguns protótipos de distribuição autôno-
ma, como a Vision Van da Marcedes-Benz, um veículo que 
faz o carregamento totalmente automatizado do espaço de 
carga por meio de um conceito integrado em uma cadeia 
de suprimentos completamente conectada digitalmente no 
processo de entrega. 

E o robô da Ford, esse é bem bacana, pois leva a en-
comenda na porta do cliente. O nome dele é robô “Digit”, 
tem pernas e braços, e se parece com um ser humano ao 
caminhar. Segundo a Ford, o humanoide foi projetado para 
se dobrar automaticamente e ser transportado na traseira 
do veículo, entrando em ação quando chega ao seu destino 
para completar a última etapa da entrega. 

Master Z.E.

Vision VanVision Van

Robô DigitRobô Digit
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Lançamentos

nova linha 2020 da picape Fiat Toro passa 
a oferecer mais duas versões de entrada 
como opções para o transportador. Trata-

-se da Endurance, que vem com motor Flex com 
câmbio manual ou com diesel e a transmissão auto-
mática de nove velocidades. 

Agora, o line up fica com 10 configurações para 
todos os tipos de utilidade. A Fiat entende que o 
modelo deve se estender para todos os usos, gostos 
e custos. Desde a utilização para o lazer, com muita 
tecnologia e luxo, até as opções para o trabalho, tan-
to para quem usa na cidade quanto para os traba-
lhadores que usam em estradas de terra e fazendas.

Fica assim: são quatro versões denominadas 
Endurance, Freedom, Volcano e Ranch, três opções 
de motorização, com os engenhos Flex 1.8 e 2.4 e 
Turbodiesel 2.0; e ainda três diferentes câmbios: manual de 
cinco marchas, e automáticos de seis e nove marchas. Em 
relação às trações, a nova Toro continua com duas escolhas: 
4X2 ou 4X4. 

Na nova gama, a Fiat colocou mais equipamentos de sé-
rie e aprimorou a conectividade. A nova central multimídia 
maior, agora com tela de 7”, vem de fábrica em quase toda 
a linha, com exceção das versões Endurance, oferecida como 
opcional.

Desenho moderno e agressivo, a frente ficou diferente, 
com um para-choque que inclui o overbumper (para-cho-
que de impulsão com quebra-mato), integrado totalmente 

A

Fiat Toro 2020 tem 
novas versões para o 
transportador

ao seu estilo. Mais segurança para o transportador com a 
caçamba que ganha o santantonio e o vidro traseiro traz 
barras de proteção nas versões Endurance. Segundo a Fiat, 
tem como objetivo evitar danos quando se transporta cargas 
mais volumosas. 

Também em questão de segurança, o alarme com co-
mando na chave passa a ser de série em todas as versões. 
A Mopar, que fornece as peças e acessórios originais para a 
picape, colocou como itens de série muito do que era ofere-
cido apenas como opcional.

Como uma picape que não deixa de lado a beleza e a 
modernidade, foram incluídas três novas cores inéditas: Pra-

Fiat Toro 2020 tem 
novas versões para o 
transportador

Lançamentos



ta Billet, Marrom Deep e Azul Jazz, somando agora nove 
cores para escolha do motorista. 

Outro destaque da linha é o novo conceito italiano S-
-Design que foi introduzido nas versões Freedom (Flex e Die-
sel). Estrela do Salão de Genebra em 2017, a costumização 
é aplicada pela primeira vez no Brasil, com itens instalados 
diretos na fábrica, incluindo pintura externa, faixas adesivas 

no capô e tampa traseira da caçamba, santantônio e estribos 
laterais em preto e pintura cinza de alguns itens como retro-
visores, na grade superior dianteira e barras de teto. 

Os preços começam em R$ 92.990 para a versão de en-
trada com câmbio manual e chega a R$ 159.990 na confi-
guração topo de linha Toro Ranch diesel com transmissão 
automática de nove velocidades. 

Lançamentos

Informação para o transportador VUC

revistafreteurbano.com.br
revistafreteurbano
@rfreteurbano
revistafreteurbano

ACESSE
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os dias atuais, com a 
moda/necessidade do 
uso dos smartphones, 

quanto mais tecnológico for o 
aparelho que você adquire mais 
funcional ele é, e consequen-
temente, mais caro para o seu 
bolso. E para completar essa si-
tuação, quando mais funcional 
ele é, mais vontade/necessidade 
você tem de ficar mexendo nele 
o tempo inteiro. 

Certamente é muito legal/
necessário usar o seu celular 
para diversas utilidades, afinal, 
os aplicativos tornaram nossa 
vida mais fácil, isso é um fato. 
Outro fato é que quanto mais tecnológico, mais caro e mais 
acessado é nosso celular, mais vulnerável ele fica para roubo 
e furto, e até mesmo uma quebra inesperada. 

Por esse motivo, já há algum tempo, as seguradoras ofe-
recem, no momento da compra e por meio das operadoras 
de telefonia, seguros que protegem contra esses acidentes. 
Empresas especializadas em seguro podem vender a apólice 
diretamente em seus sites ou em redes varejistas. 

Justamente no caso de caso de equipamentos portáteis 
como celulares, tablets, notebooks e equipamentos foto-
gráficos, existem apólices específicas para eles, com possi-
bilidades de contratar coberturas como: acidentes, incêndio, 

danos elétricos e roubo. 
Em relação às coberturas, 

Seguro

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

N as ofertas do mercado diferem 
pouco entre uma e outra segu-
radora. Existem diferentes tipos 
de planos e, claro que tipos de 
indenizações que acompanham 
essas distinções. Planos básicos 
têm indenização apenas em 
caso de roubo ou furto qualifi-
cado, quando o bem é furtado 
após destruição ou rompimento 
de um obstáculo. Quando acon-
tece o furto simples, ou seja, 
sem vestígios, o segurado não 
recebe indenização.

Existem ainda opções de co-
berturas adicionais para danos 
físicos e elétricos por um preço 

mais elevado, aí vai depender da sua necessidade e disponi-
bilidade de caixa. Em casos de roubo, é necessário que seja 
feito um sinistro comprovado por meio da apresentação de 
um boletim de ocorrência.

Seguro Máquinas e Equipamentos 

Este tipo de seguro possui coberturas específicas para 
diversos segmentos como: Construção Civil, Industrial, Mé-
dicos e Odontológicos, Medição, entre outros.

Ao contratarmos um seguro empresarial ou residencial, 
temos que nos atentar ao que está coberto, pois a cobertura 
de conteúdo neste tipo de contratação, é mais voltada aos 
equipamentos estacionários, instalados regularmente no lo-
cal, não envolvendo exatamente tudo que se encontra lá. 

Equipamentos móveis podem ou não estar cobertos, deve 
constar cláusula garantindo a cobertura, atender as exigên-
cias para ter direito às garantias, como por exemplo, a for-
malização de contrato em caso de equipamentos alugados.

É sempre importante contratar seguros com um consul-
tor do ramo, que é o corretor de seguros. Conhecedor desse 
mercado, poderá te representar na contratação de forma 
adequada à sua necessidade, e, no momento de utilizar as 
coberturas, ele também intermediará a seu favor. 

Seguro e cobertura para 
celulares e portáteis
Seguro e cobertura para 
celulares e portáteis
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LINHA
PICK UP

VANS - SUV’s

LINHA PESADA
CAMINHÕES

E ÔNIBUS

LINHA
TRATOR

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

s cães precisam praticar exercícios para se mante-
rem saudáveis. Atualmente, os cães estão cada vez 
mais dentro de casa e consequentemente, se exer-

citando menos. A atividade física canina traz diversos benefí-
cios para o cão, como aceleração do metabolismo, evitando a 
obesidade, aumento da resistência respiratória, auxílio na di-
gestão dos alimentos, prevenção e combate ao estresse, me-
lhoria no tônus muscular e na flexibilidade das articulações. 

Antes de iniciar qualquer tipo de treinamento, é impor-
tante consultar o seu Médico Veterinário e seguir suas ins-
truções quanto ao exercício, esporte e tempo indicado para 
o seu melhor amigo especificamente. O equilíbrio dos exer-
cícios é essencial para a saúde dos animais, pois a indicação 
para um cão de pequeno porte é totalmente diferente para 
um cão de grande porte.  

Existem diversas opções de atividades caninas, desde es-
portes mais intensos até uma simples brincadeira no parque. 
Por isso, vamos dar várias dicas para que você possa escolher 
qual delas combina mais com o seu cão e com a sua rotina! 

1. Corridas para Cachorros | um esporte que 
acontece há muitos e muitos 
anos e são populares mun-
dialmente. Consiste em uma 
disputa de velocidade pratica-

O da por vários cães ao mesmo tempo, normalmente, raças 
de Galgos. 
2. Natação para Cachorros |técnica de exercício 
extremamente benéfica para os cães pois é uma atividade de 
baixo impacto e importante para cães que precisam realizar 
exercícios físicos sem riscos, como cães com problemas arti-
culares, displasia, obesidade ou problemas de coluna. 
3- Flyball – esporte praticado por times de cães e tem se 
tornado popular no mundo. O objetivo do esporte é fazer o 
cão superar obstáculos de 20 a 40 cm de altura, posiciona-
dos a cerca de 3 m de distância um do outro. Ao chegar no 
final dos obstáculos, o cão chega em uma caixa, onde pres-
siona um pedal com a sua pata. A caixa lança uma bolinha e 
o cão deve buscá-la, passando novamente pelos obstáculos.
4- Agility – esporte praticado pela dupla, cão e tutor. O 
objetivo é cumprir um circuíto de obstáculos sem infrações e 
no menor tempo possível. O esporte é uma prova de habili-
dade, concentração e envolvimento da dupla. 
5- Game Dog – pode ser chamado de Iron Dog. São 
jogos com atividades e modalidades variadas, como salto a 
distância, altura, escaladas ou tração. 
6- Canicross – esporte praticado pela dupla, cão e tutor. 
Pode ser comparado a uma corrida de humanos, mas neste 
caso, com a participação do cão. É um esporte seguro para 
cães e precisa de treinamento e equipamentos, como cinto 
para o condutor, um colete de tração para o cão e uma cor-
da elástica que una os dois itens, conectando a dupla. A cor-
rida pode ser realizada em locais irregulares, como trilhas. 
7- Frisbee canino – um esporte muito comum, onde 
os cães brincam com o seu tutor em qualquer terreno, como 
praias e campos. O frisbee pode ser disputado em três mo-
dalidades: arremessos a distância, freestyle ou arremessos 
com precisão.  

Atividades e 
esportes caninos

Meu animal

Atividades e 
esportes caninos



43REVISTA FRETE URBANO 

Re
sp

ei
te

 a
 si

na
liz

aç
ão

 d
e 

trâ
ns

ito
. 

Sempre inovando e aprimorando    
seu alto padrão de qualidade  
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Meio ambiente

érias. Você compra um pacote para passar uns dias 
em um navio e, em sua maioria, tem direito a comida 
e refrigerante à vontade. Agora bebida alcóolica e 

água você precisa pagar à parte. Aí resolve comer em uma 
dessas redes de fast-food que tem no cardápio praticamente 
só hambúrguer e batata frita. Pede um combo e pode beber 
refrigerante e chá à vontade também. Se quiser água, paga a 
diferença. Poderia enumerar uma série de lugares e situações 
em que a água tem valor muito superior a um refrigerante, 
chá e até mesmo cerveja.

Por que será que no Brasil o preço da água engarrafada 
é tão superior a um refrigerante? Para se ter uma ideia, ao 
se produzir um litro de refrigerante, as indústrias chegam a 
utilizar até 30 litros de água comum. Essa diferença de preço 
pode afetar as escolhas e consequentemente a saúde das pes-
soas, principalmente àquelas famílias que têm poucos recur-
sos. Com a diferença no preço da  água em comparação ao 
refrigerante, os pais preferem comprar refrigerante para seus 
filhos, e assim desenvolve nas crianças o hábito de consumir 
refrigerante ao invés da água mineral que todos sabemos traz 
muito mais benefícios à saúde e é muito mais saudável que o 
refrigerante, pois tem em sua composição corantes e açúcar. 

F

Valquiria Stoianoff
é jornalista formada 
pela Universidade
Metodista

E temos muito água

O Brasil possui uma das maiores reservas naturais do 
mundo, mas, mesmo com toda essa disponibilidade, a po-
pulação paga um preço alto pelo produto engarrafado. E o 
grande vilão dessa história se chama “imposto”. Esse produto 
suporta alta carga de impostos. O sistema tributário brasileiro 
classifica a água mineral como minério e não como um pro-
duto básico essencial ao consumo.

A Constituição de 1988 criou uma nova denominação à 
água, que passou de bem natural para mineral não metálico, 
elevando assim a carga de impostos de 6,8% sobre o valor co-
brado do consumidor, para 44,5%. Assim, o valor pago pela 
água engarrafada, quase metade vem de tributos federais e 
estaduais (ICMS), além dos royalties.

Outro fator que elevou o preço desse produto ocorreu, 
em 1992, na mudança da classificação fiscal da água, de ali-
mento, ao lado de sucos, leites, para bebida, no mesmo gru-
po de refrigerantes e cervejas.

Fazendo um comparativo, na Europa, os impostos inci-
dentes na água mineral chegam a 6%. No México, por exem-
plo, a água é isenta de impostos.

Projeto de Lei

Existe, no Congresso, um projeto de lei para zerar a tribu-
tação sobre garrafões de 20 litros. As entidades argumentam 
que essa isenção favorecerá o abastecimento em núcleos ur-
banos que não possuem acesso a água tratada ou mesmo em 
que os serviços públicos são precários.

Ao contrário do refrigerante, para a reutilização de um 
galão de água mineral se gasta apenas dois na lavagem. 

Se aprovado, esse projeto de lei beneficiará diretamente a 
saúde pública, principalmente em locais em que o saneamen-
to básico ainda é precário no Brasil.

E quem sabe mudar os hábitos da população, evitando o 
consumo excessivo de refrigerantes e melhorando substan-
cialmente a qualidade de vida dos brasileiros. 

Água mineral 
tem preço 
nas alturas

Água mineral 
tem preço 
nas alturas

REPRESENTANTE COMERCIAL

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

eja no boteco, no trabalho ou numa festa de ani-
versário quando o assunto é futebol, todo e qual-
quer comparativo serve para o torcedor tirar uma 

casquinha do time adversário e dizer que seu time é o 
maior de todos. A discussão pode ir desde o time que tem 
mais títulos até no comparativo de maior torcida, quem 
forneceu mais jogadores para a seleção, quem teve o me-
lhor goleiro, o maior centroavante, quem já foi rebaixado, 
qual título é mais importante e etc. 

Nos últimos anos uma nova forma de comparação co-
meçou a rodear e apimentar as discussões entre os torce-
dores sobre a superioridade do seu clube em relação aos 
outros. Isso acontece porque a cada dia que passa o fu-
tebol é mais negócio que entretenimento. Nenhum clube 
consegue mais ser protagonista se não tiver uma boa ges-
tão administrativa e financeira. 

Carlos Briotto é
jornalista formado 
pela Univ. Metodista 

S No Brasil isso ficou mais evidente quando houve a rup-
tura do Clube dos Treze. 

Nesta época os valores negociados com a televisão 
eram rateados quase que em partes iguais entre os prin-
cipais clubes brasileiros (Corinthians, São Paulo, Palmeiras, 
Santos, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama, 
Internacional, Grêmio, Atlético/MG, Cruzeiro e Bahia).  Isso 
gerava um equilíbrio técnico entre as equipes. 

Com o seu fim, os clubes passaram a negociar individu-
almente suas cotas com a televisão e aí começou a haver o 
distanciamento financeiro entre eles. Naturalmente lógico, 
as agremiações que possuem maior torcida ou dão maior 
audiência começaram a receber fatias maiores por sua par-
ticipação. Consequentemente, o lado econômico começou 
a pesar na hora da montagem do time. Quem tem mais 
recursos consegue os melhores jogadores.

Para demonstrar isso vamos aos números. Desde 2011, 
ano em que acabou o Clube dos Treze, foram disputados 
oito Campeonatos Brasileiros. Somente quatro, entre treze 
principais clubes, foram campeões.  Corinthians (3), Cru-
zeiro (2), Palmeiras (2) e Fluminense (1). Na Copa do Brasil 
tivemos: Palmeiras (2), Cruzeiro (2), Vasco da Gama, Fla-
mengo, Atlético e Grêmio (1).

Isso significa que dos treze principais clubes somente oito 
foram protagonistas, demonstrando que o lado financeiro 
passou a ser o fiel da balança na hora de definir quem é quem 
em termos de condições técnicas para vencer um campeonato.

No futebol, agora o
que manda é o dinheiro
No futebol, agora o
que manda é o dinheiro
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Falando de esportes

Podemos então com-
parar nossa situação com 
o futebol europeu, onde o 
profissionalismo está total-
mente solidificado. Lá, en-
tra verão e sai verão, vemos 
sempre os mesmos times 
disputarem os títulos nacio-
nais e internacionais. Na Es-
panha são Barcelona e Real 
Madrid, na Itália a Juventus, 
na Inglaterra são Chelsea, 
Manchester City, Liverpool, 
Tottenham e Manchester United, na Alemanha o Bayern de 
Munique e na França o Paris Saint-Germain.

Se olharmos o ranking europeu dos clubes mais ricos, 
estes estão entre os mais valorizados.

Barcelona – Espanha – R$ 5.335 bilhões
Manchester City – Inglaterra – R$ 5.208 bilhões

Real Madrid – Espanha – R$ 4.998 bilhões
Liverpool – Inglaterra – R$ 4.536 bilhões

Paris Saint-Germain – França – R$ 4.180 bilhões
Juventus – Itália – R$ 3.964 bilhões

Tottenham – Inglaterra – R$ 3.800 bilhões
Chelsea – Inglaterra – R$ 3.630 bilhões
Atlético de Madrid – R$ 3.480 bilhões

Manchester United – Inglaterra – 3.365 bilhões
Bayern de Munique – Alemanha – 3.180 bilhões

A conclusão que podemos chegar é que para os próxi-
mos anos algumas equipes como Flamengo e Palmeiras se 
distanciem entre os demais e devem polarizar as disputas 
pelos títulos. 

*Fonte: transfermakt.com.br

O site transfermarkt.com.br, especializado neste tipo 
de avaliação, divulgou o ranking dos times brasileiros mais 
valiosos. Em primeiro lugar está o Flamengo com valor de 
mercado de R$ 483 milhões seguido de perto pelo Palmei-
ras que vale R$ 479,5 milhões. Abaixo tabela geral com os 
dez mais valiosos clubes nacionais.

Flamengo - R$ 483 milhões
Palmeiras - R$ 479,5 milhões
São Paulo - R$ 346,5 milhões

Grêmio - R$ 344 milhões
Corinthians - R$ 319,2 milhões
Fluminense - R$ 269,6 milhões

Internacional - R$ 262,1 milhões
Santos - R$ 230 milhões

Atlético/MG - R$ 202 milhões
Cruzeiro - R$ 193,3 milhões

O site também compara os elencos. Os dez jogadores 
mais valorizado do futebol brasileiro valem R$ 588 milhões. 
Eles estão distribuídos em seis equipes.

Éverton Cebolinha – Grêmio – R$ 84 milhões
João Pedro – Fluminense – R$ 84 milhões

Dudu – Palmeiras – R$ 63 milhões
Pedrinho – Corinthians – R$ 63 milhões

Gabriel Barbosa – Flamengo – R$ 63 milhões
De Arrascaeta – Flamengo - R$ 63 milhões

Gerson – Flamengo - R$ 63 milhões
Luan – Grêmio – R$ 50,4 milhões

Éverton Ribeiro – Flamengo - R$ 50,4 milhões
Alexandre Pato – São Paulo – R$ 37,8 milhões
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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
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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
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Frases de caminhão

Seja dono de sua 
boca para não ser 

escravo de suas 
palavras! 

A velocidade que 
emociona é a mesma 

que mata.

Mulher bonita e 
dinheiro, só vejo na 

mão dos outros.

Não sou 
detetive, mas só 

ando na pista.

Para comprar 
caminhão e usar sutiã, 

precisa ter peito.

Pobre é igual disco de 
embreagem: quanto 
mais trabalha, mais 

liso fica.

Devagar, mas 
tô na frente.

A saudade não tem 
braços, mas aperta.
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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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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

E
d

içã
o

 16
 | A

n
o

 III | A
g

o
sto

 2
0

18
 | R

$
 6

,9
0

E
d

iç
ã

o
 17

 |
 A

n
o

 II
I |

 O
u

tu
b

ro
 2

0
18

 |
 R

$
 6

,9
0

FRETE DRIVE
MB Sprinter furgão e 

Chevrolet S10 na medida 
para o transportador 
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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
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