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Muita gente acha que já ficou manjado falar de tecnologia embarcada. 
Hashtag, só que não. Principalmente, quando se vê uma indústria, em todos 
os seus elos - montadoras, sistemistas, fabricantes de autopeças, reposição, 
serviços de reparação – engajadas em evoluir cada vez mais neste quesito. 
Desde o desenvolvimento de um novo sistema ou componente até a gestão 
de uma frota, tudo isso tem a ajuda da tecnologia.

Hoje se fala em direção autônoma para veículos comerciais. Claro que esse 
recurso vai demorar um pouco para chegar na linha de montagem, mas já 
existe em protótipos. E se o caminhão ainda não dirige sozinho, tem muita 
ajuda da tecnologia já disponível no mercado atual: piloto automático, assis-
tente de frenagem, são exemplos que muitos já usam por aí. 

Se o computador de bordo do século passado indicava velocidade, con-
sumo e pressão dos pneus, atualmente já existem caminhões em que esse 
equipamento vai muito além, inclusive com diagnóstico para a hora da ma-
nutenção, detecção de avarias e até mesmo um tipo de telemetria, que avisa 
o motorista da necessidade de fazer um reparo e já agenda a visita na con-
cessionária. 

Essa mesma telemetria pode se conectar com o sistema de gerenciamento 
de frota da transportadora e todos os dados imagináveis vão direto para o 
computador da empresa, diminuindo custos com manutenção, prevenindo 
acidentes e ficando de olho no motorista, quando ele roda, quando ele des-
cansa, que velocidade ele está.... 

Conectividade! Ah essa palavra então está na moda. Tela “touch screen”, 
espelhamento com smartphone, sistemas de navegação, mãos no volante 
a todo momento, e por aí vai. Com tudo isso acontecendo a gente pensa: 
como será que era feito antes? Pois bem, estamos em plena Fenatran, local 
ideal para conhecer melhor cada uma dessas 
tecnologias e ver qual delas serve para a sua 
necessidade, qual será seu desejo de consumo 
e qual delas você já usa. 

É isso aí, pessoal, quer saber mais sobre 
tecnologia embarcada, leia as matérias de 
lançamento dos Mercedes-Benz Sprinter e 
Actros e dos veículos elétricos da Jac Motors. 
Tem muito mais para você nessa edição, espe-
ro que aproveite a leitura. Um grande beijo e 
obrigada pela atenção de sempre. 
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Distribuição urbana ganha em produtividade com VW 
Delivery 9.170 e o 11.180 V-Tronic, equipados com 
câmbio automatizado 

Conectividade e tecnologia se combinam em prol 
da mobilidade urbana e nas estradas, conheça os 
destaques da feira 

Novos veículos para o segmento de distribuição de 
cargas urbana, confira a Nova Mercedes-Benz Sprinter 
e o elétrico JAC iEV T1200
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Notícias

Assistente virtualNova tecnologia para 
fabricação de pneus

A TRP, linha multimarcas da PACCAR Parts, apresenta aos 
clientes o Carreta, um assistente virtual que vai fazer atendi-
mento personalizado pela internet. O personagem faz parte 
da estratégia de comunicação da empresa e foi criado para 
ser o porta-voz da marca, sendo disponibilizado para uso 
de toda a rede de concessionárias como uma ferramenta de 
marketing, em materiais de comunicação, como Facebook e 
Instagram, brindes, folhetos etc.

O objetivo é que o Carreta seja o personagem para con-
tato dos internautas na página da TRP no Facebook e no 
Instagram, respondendo dúvidas, mensagens e ajudando na 
busca por informações sobre produtos e serviços da empresa, 
estreitando o relacionamento de maneira ágil e interativa.  

Marca do grupo japo-
nês Sumitomo Rubber In-
dustries, a Dunlop intro-
duz nova tecnologia para 
fabricação de seus pneus 
no Brasil. Com a primeira 
fábrica fora da Ásia insta-
lada aqui em nosso país, 
a empresa usa em 100% de sua produção, a tecnologia TAIYO 
(Sun) System. Trata-se de um método no qual é feito a “pro-
dução de pneus sem emendas”, que segundo a marca, supera 
o processo convencional de fabricação dos compostos. 

Ao invés de ter emendas sobrepostas ao longo da circun-
ferência do pneu, muitas vezes de forma manual, o método 
TAIYO (Sun) System aplica finas fitas de borracha de forma 
automatizada ao longo de sua circunferência, minimizando 
o acúmulo de massa em alguns pontos do pneu, dando for-
ma a um produto que, após a vulcanização, oferecerá melhor 
distribuição da borracha e um melhor nível de acabamento.

O processo melhora o nível de vibração que fica 30% me-
nor, além de apresentar um balanceamento 50% superior aos 
pneus com emendas. A marca faz no Brasil pneus para veícu-
los leves, vans, pick-ups, caminhão e ônibus.  

VUCs brasileiros em 
destaque Alemanha

Uma exposição de veículos clássicos da Volkswagen 
na Alemanha colocou em evidência veículos brasilei-
ros. Com o tema “Feito no Brasil – Born local”, os mo-
delos SP2, Brasília e a Kombi Last Edition foram desta-
que na 14° edição do Schloss Dyck Classic Days. 

O estande da Autostadt, decorado de verde e ama-
relo em homenagem ao Brasil, deu endase a uma Kom-
bi muito especial: a primeira das 1.200 unidades pro-
duzidas em edição final, em 2013. 

A ideia de mostrar aos visitantes do Classic Days 
modelos exclusivos feitos no Brasil foi por conta do 
aniversário de 60 anos de inauguração da fábrica 
Anchieta, em São Bernardo do Campo. A exposição 
“Feito no Brasil – Born local” já está confirmada tam-

bém para outros importantes eventos de clássicos 
na Alemanha. 
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Notícias

Mais gentileza no trânsito

Avaliação dos 
amortecedores

O Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transporte- SEST SENAT pro-
moveu durante Semana 
Nacional do Trânsito, em 
setembro, uma ação no 
qual promoveu atendi-
mentos de saúde e orien-
tações de segurança no 
trânsito em garagens e 
terminais de ônibus ur-
banos e interestaduais. 

Foram mais de 150 
pontos em todo país, 

Fabricante de autopeças para o mercado de 
reposição, a Nakata realizou no mês de setem-
bro uma série de avaliações gratuitas em veí-
culos nos estados de Mato Grosso do Sul, Per-
nambuco, Paraíba, Santa Catarina e Sergipe. 

Trata-se do programa Auto Stop, que faz a 
verificação do sistema de suspensão por meio 
de uma máquina chamada “Shocktester”, que 
submete o conjunto de componentes a varia-
ções de baixa, média e alta frequência, por 
meio de simulações automáticas de variados 
tipos de solos. 

com foco em profissionais do transporte rodovi-
ário de passageiros. De acordo com a entidade, a 

realização desse even-
to vem da necessidade 
urgente de ações foca-
das na conscientização 
para mudar a realida-
de apresentada pelas 
estatísticas: a cada 15 
minutos, uma pessoa 
morre no trânsito. Por 
ano, são mais de 30 mil 
mortes. 

Novas tecnologias 
para linha pesada

Detentora das marcas Mann-Filter e Wix Filters, a Fabricante 
Mann+Hummel apresenta novas tecnologias para linha pesa-
da e que foram desenvolvidas para veículos da Volvo, Iveco, 
Scania, MBB, Caterpillar, Massey Fergusson e Demag.

Uma delas é o sistema Senzit de monitoramento para sis-
temas de filtro do ar. Fabricado pela Wix Filters, o sistema é 
instalado na carcaça do filtro do ar do motor e monitora o 
desempenho sob qualquer condição de operação, seja ela se-
vera, como em fazendas ou mineradoras, ou em veículos de 
frotas e pick-ups. 

O objetivo do sistema é informar a vida útil do filtro do ar 
durante o período de uso do veículo, ou até mesmo monitorar 
a rota de frotas. As informações podem ser vistas em um apli-
cativo mobile do Senzit, ou em um portal da Web.  



11REVISTA FRETE URBANO 

Ativa Logística 
Operador logístico de medicamentos e cosméticos, a Ati-

va Logística foi fundada em março de 1996. A empresa, que 
realiza operações para todo o território nacional por meio de 
operador logístico e modal aéreo e pelas suas 17 unidades 
localizadas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina, possui uma 
frota de mais de 800 veículos. A Ativa Logística se orgu-
lha de atender na íntegra a todas as normas e resoluções 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a 
armazenagem e o transporte de remédios, inclusive as cons-
tantes na portaria nº 344/98.

Para ajudar nas entregas, os VUCs não podem ficar de 
fora. A empresa conta com uma frota de 172 veículos, entre 
vans e caminhonetes. Segundo Evaldo Araújo, gerente de 
Frota da Ativa Logística, a escolha dos veículos da frota se 
dá diante da necessidade e de acordo com cada operação. 
“Veículos VUCs são sempre prioridades, devido à liberação 
do centro expandido e livre circulação na cidade de São 

Paulo”, explica Araújo. A frota, 
que é própria, usa mais cargas 
paletizadas e de acordo com 
o recebimento e exigência do 
destinatário. Os veículos trans-
portam somente carga máxima 
de 1,5 tonelada.

A empresa acredita no fu-
turo da frota de VUCs. “As 
apostas são promissoras, pois 
a tendência é que cada vez 
mais municípios adotem esse 
modelo”, diz Araújo. Para ele, 
é necessário que as empresas 
se estruturem em relação aos 
equipamentos. “Não é tão simples produzir e cadastrar ve-
ículos nessa configuração. E caso não esteja preenchendo 
os requisitos básicos do órgão fiscalizador, não é possível 
conseguir o cadastro”, comenta o gerente. 

Frete a frete
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Frete a frete

Antônio Luiz Nascimento tem 60 anos e já tra-
balha como motorista há mais de 30. Ele trabalha-
va com vendas e sempre gostou de dirigir. Quando 
surgiu a oportunidade de começar a trabalhar como 
motorista, ele não pensou duas vezes e resolveu jun-
tar o útil ao agradável. Antônio diz que gosta muito 
da liberdade que a profissão proporciona, do con-
tato com os outros, das oportunidades de conhecer 
outras pessoas. Ele dirige um Renault Master 2015 
e cobre as cidades do Litoral de São Paulo, além da 
capital paulista.
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A dupla Pedro Vicente da Silva, de 68 anos, e Alex 
Ventura, de 36, é bastante animada. O Pedro trabalha 
como motorista desde 1982. Ele já trabalhou com ou-
tros tipos de veículos e diz não ter preferência na hora 
de escolher o que dirigir. “Eu gosto mesmo é de fazer 
as coisas direito”, explica o motorista, que dirige um 
Iveco Daily 35S14 ano 2014. Já o Alex trabalha com 
transportes desde 2007, alternando as funções de aju-
dante e motorista. A relação entre os dois é algo como 
professor e aluno. “Aprendo muito com o Pedro”, diz 
Alex. Para ele, a melhor parte da profissão é conhecer 
lugares diferentes. 

O transportador Henrique Adauto Ribeiro tem 
54 anos e mora em Diadema, na Grande São Pau-
lo. Vem trabalhando como motorista profissional 
há 32 anos e em 2014 comprou o seu próprio veí-
culo, um Hyundai HR, e começou a atuar por conta 
própria. Hoje, com seu VUC, Henrique faz entregas 
e carretos, com prestação de serviços à várias em-
presas, com destaque para a Qualiform Indústria e 
Comércio de Embalagens. 
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O motorista Maicon Santos, 32 anos, trabalha há um ano 
e meio como motorista de VUC. Ele diz que começou após 
perder o emprego na empresa onde estava. Aí pegou o dinhei-
ro da indenização e comprou o seu veículo, um Hyundai HR 
2017. Ele trabalha como agregado para uma transportadora 
e diz que gota bastante. Maicon, que é da cidade de Santos 
(SP), gosta muito da liberdade que a profissão lhe traz. O mo-
torista tem planos de trocar o veículo: assim que puder, quer 
adquirir um Iveco Daily. Segundo ele, o veículo é maior, mais 
confortável e permite um maior veículo de carga. O seu aju-
dante é o Roberto Carlos, de 18 anos. Ele começou a trabalhar 
há pouco tempo, só um mês, mas já gosta bastante e diz que 
sonha um dia trabalhar como motorista.  

13REVISTA FRETE URBANO 

Encontramos o Napoleon Cabral no bairro do Gonza-
ga, em Santos (SP), numa manhã quente de sábado. Ape-
sar do calor, Napoleon não perdia a animação ao fazer 
as suas entregas. O motorista, de 48 anos, trabalha nessa 
área há uns 15 anos e há quatro começou a trabalhar na 
atual empresa, a transportadora Nasmac. Napoleon ado-
ra a profissão que escolheu e acha que uma das maiores 
vantagens é o fato de estar sempre em lugares diferentes. 
“Uma hora você está aqui, outra hora você está ali e sem-
pre conhecendo um lugar mais lindo que o outro”, explica 
o motorista, que dirige um Iveco Daily 35D15 ano 2014. 

O Gerson dos Santos, de 29 anos ajuda mui-
ta gente a dormir. O motorista, que dirige pro-
fissionalmente há uns seis anos, trabalha para a 
empresa Village Colchões. Ele era ajudante an-
tes e quando o motorista para quem trabalhava 
saiu, ele aproveitou a oportunidade e começou 
a trabalhar. Gerson, que é da cidade de São Vi-
cente (SP), trabalha a bordo de um Iveco Daily 
35S14 ano 2018.
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Christian Souza Palhares tem 40 anos e está na profissão de 
motorista há pouco tempo. Ele explica que fez curso para mudar 
a categoria da carteira nacional de habilitação e com isso, tentou 
vaga para dirigir ônibus. Infelizmente não chamaram para a vaga 
desejada. Ao surgir uma vaga na empresa onde trabalha, cunha-
do do Christian o indicou e deu certo. Ele trabalha ao lado do 
Adenilson Paulo Cabral, de 44 anos. Ele já está na área há mais de 
10 anos. Apesar de já ter trabalhado como motorista, o Adenil-
son prefere ficar na função de ajudante. Os dois trabalham para a 
empresa Trans Araujo e fazem transporte de materiais das empre-
sas Telha Norte e Dicico a bordo de um Renault Master 2011. 

O Edenilson Silva tem 39 anos e já trabalha há uns 15 anos 
como motorista. Ele já trabalhou com caminhões grandes, mas 
diz que prefere os menores. Edenilson adora a profissão que 
escolheu e acha que isso é receita para fazer o seu trabalho 
bem feito. “Tem que ter paixão para um serviço desses, se não 
dá certo”, explica ele, que acha que a melhor parte do trabalho 
é pegar a estrada. O seu ajudante é o Elias Assis, de 19 anos. 
Ele trabalha na função há um ano e apesar de gostar da fun-
ção, não pensa em seguir a carreira de motorista. “Eu ainda 
não sei o que quero fazer, mas por enquanto não tenho planos 
para trabalhar como motorista”, conta o ajudante.  

O Marcus Vinicius Gonçalves, de 30 anos, tra-
balha como motorista há mais ou menos cinco 
anos. Ele nos conta que era antes era operador de 
empilhadeira. Após ser mandado embora, come-
çou a trabalhar como motorista para a Pullman. 
Para Marcus, a melhor parte do trabalho é a ausên-
cia de rotina. “A gente nunca sabe o dia de ama-
nhã, sempre conhecemos novos lugares, novas 
pessoas, fazemos novas amizades, é muito bom”, 
explica o motorista, que para fazer as entregas da 
empresa, dirige um Hyundai HR ano 2017. 

Frete a frete
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vida não está fácil para ninguém, e uma saída 
para conseguir ter um pouco mais de tranquili-
dade, pelo menos na área financeira, é trabalhar 

muito. Mas hoje, com a oferta de serviços no segmento de 
fretes, todo diferencial que você possa dar ao seu cliente é 
um ponto a mais para conseguir o trabalho. 

No nosso segmento, um desses diferenciais é ter um ve-
ículo novo, mas como já falamos, a vida está dura e adquirir 
o bem não tem sido nada fácil, por conta da falta de renda, 
dos altos juros no financiamento, as análises de crédito que 
ficaram mais rigorosas, e por aí vai. 

Uma solução oferecida é o consórcio, que apesar de ser 
um investimento a longo prazo, alivia a carga tributária, com 
prazos maiores e mais flexibilidade. Mas existem desvanta-
gens além de aguardar um pouco mais para ter o veículo na 
mão, por isso o planejamento é imprescindível. 

O consórcio é uma modalidade chama a atenção, por 
suas taxas baixas e a facilidade de se adquirir bens, porém 
a realidade não é bem assim. O consórcio é um investimen-
to que fazemos no qual temos duas possibilidades mensais 
para retirar o bem: 
- através de lance, onde quem ofertar o maior número de 
parcelas, leva, geralmente em torno de 30% do valor do bem;
- através de sorteio, pela loteria federal, neste caso não há 
custo adicional. 

Alberto Savioli,  
economista com  
pós graduação em 
gestão pela USP

A

Economia

Consórcio: boa opção 
para adquirir seu veículo?

Porém, existe um conceito que deve ser lembrado, en-
quanto você está pagando as parcelas, sem ter retirado o 
bem: você é um investidor, mas quando for retirar o bem, 
seja por qualquer uma das modalidades descritas acima (lan-
ce ou sorteio), a administradora irá analisar seu cadastro, e 
poderá ser negado casa possua alguma restrição, pois seu 
status mudou de investidor para futuro devedor.

Assim, voltamos para o início, consórcio é uma forma de 
se investir a médio e longo prazo. Veja quais as taxas estão 
implícitas em uma cota de consórcio:
- Taxa de administração: taxa cobrada pela administradora 
que varia de 15 a 20% do valor do bem;
- Taxa de adesão: algumas administradoras cobram cerca de 
2% do valor do bem
- Fundo de reserva:0,5% do valor do bem
- Seguro de vida: 0,03% do valor do bem

Mesmo com essas taxas, o consórcio é mais barato que 
um financiamento, porém as comparações com esta outra 
modalidade são bem distintas:
- Consórcio o prazo varia de 60 até 200 meses X Financia-
mento prazo máximo 60 meses
- Consórcio contemplação de acordo com sorteio ou lance X 
Financiamento retirada imediata do bem
- Consócio parcelas mais baixas X Financiamento parcela 
mais alta. 

Caso você tenha a necessidade imediata do bem, pague 
mais caro e recorra a um financiamento, pois neste caso a 
utilização é imediata. Lembrando que em ambos os casos o 
bem fica atrelado ao banco ou a administradora, seja através 
de alienação fiduciária ou reserva de domínio.  

Consórcio: boa opção 
para adquirir seu veículo?

Consórcio  |  117 X R$1.540,27 = R$187.211,00

Financiamento  | 60 X R$3,568,49 = R$214,109,40

Exemplo com capital de R$150.000,00

Foto: Fiat Group Automobiles Press
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Entrevista 

Revista Frete Urbano: A Fenabrave tem uma história de 
mais de 50 anos. Por que se viu a necessidade de criar uma 
associação como esta? Quais eram seus objetivos e missões? 
Isso mudou com a evolução das últimas décadas? 
Alarico Assumpção Júnior: A Fenabrave teve início 
como Abrave, Associação Brasileira dos Distribuidores de Ve-
ículos, fundada em 1965. Sua constituição está baseada nos 
pilares de desenvolvimento, fortalecimento e aprimoramento 
da representatividade política de umas das mais fortes e ex-
pressivas categorias econômicas do Brasil, que é a da Distri-
buição de Veículos Automotores que, atualmente, responde 
por 4,5% do PIB e gera mais de 300 mil empregos diretos. 
Desde então, temos, como principal missão, defender os in-
teresses do nosso setor, zelando pelo cumprimento da Lei 
6.729/79, a Lei Ferrari, garantindo um equilíbrio das relações 
entre concessionárias e montadoras. Ao longo do tempo, 
também, assumimos compromissos junto às Associações de 
Marca com a formação e desenvolvimento de profissionais e 
gestores do segmento, contribuindo com a discussão sobre 
o futuro do nosso modelo de negócio por meio de estudos, 
debates e eventos, como o último 29º. Congresso & Expo-
Fenabrave, que abordou as melhores práticas de processos 
e ferramentas de negócios. Para a troca de conhecimento, 
também temos realizado Programas Educacionais interna-
cionais, com parcerias com entidades como a NADA – Na-
tional Automobile Dealers Association, dos Estados Unidos, 
por exemplo.
Como parte de seu Projeto Educacional, a Fenabrave tam-
bém oferece diversos cursos online, por meio da Universida-
de Web Fenabrave, e, por meio da Fenacodiv, em parceria 
com os Sincodiv´s, realiza o FOCO- Fórum de Concessioná-
rias, que oferece palestras presenciais às equipes das conces-
sionárias de veículos nas principais capitais do País.

Alarico Assumpção Júnior, presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos 

Automotores, conta sobre a atuação da associação, prevê crescimento em 2019 e acredita 

na tendência dos veículos comerciais leves por fazerem a distribuição capilar das cargas.

Texto: Carolina Vilanova  | Fotos: Divulgação Detran 

Comerciais leves 
em crescimento
Comerciais leves 
em crescimento

Constantemente, estamos atentos e acompanhando as ten-
dências tecnológicas que estão transformando muitas das 
relações comerciais, evoluindo e ampliando a visão do nosso 
negócio e garantindo a geração de bens, riquezas e, princi-
palmente, de empregos no Brasil. 
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Entrevista 

RFU: Na sua opinião, quais 
foram os grandes desafios en-
frentados neste período? 
Alarico: A situação econô-
mica do País, ao longo dos 
últimos anos, impactou, for-
temente, os resultados das 
Concessionárias, assim como 
ocorreu com outros setores da 
economia. A crise comprome-
teu mais de 170 mil empregos 
e provocou a descontinuação 
de mais de 2 mil Concessioná-
rias, mas, como tivemos algumas que foram inauguradas, o 
saldo ficou em uma perda de 1.200 empresas do setor. 
Aos poucos, a situação vem melhorando, mas, seja em 
qual cenário for, o desafio permanente sempre será o foco 
nas pessoas, seja na gestão e aprimoramento das equipes 
como no atendimento ao cliente que, hoje, está cada vez 
mais conectado e exigente. Na parte política, que também 
impacta nos resultados do setor, nosso desafio tem sido 
manter equilíbrio na relação entre concessionárias e fabri-
cantes de veículos, por meio das Associações de Marca e 
por ações conjuntas entre a Fenabrave e entidades congê-
neres, como a Anfavea. 

RFU: Qual a abrangência da Fenabrave, quantas concessio-
nárias reúne e quantas fábricas representa no Brasil? 
Alarico: Atualmente, a Fenabrave reúne 50 Associações de 
Marca de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, 
implementos rodoviários, motocicletas, tratores e máquinas 
agrícolas, e conta com 23 Regionais. Ao todo, são mais de 
7 mil concessionárias de veículos no País, presentes em mais 
de 1.100 municípios.

RFU: Qual o cenário do mercado de veículos novos e usados 
no Brasil? Podemos dizer que o brasileiro está comprando 
mais carro usado neste momento? 
Alarico: De acordo com os estudos da Fenabrave, o mer-
cado de veículos novos caminha a passos mais largos do 
que o mercado de usados. O que vemos é que, em 2019, 
as vendas de veículos usados cresceram 1,08% até agosto, 
enquanto as vendas de modelos novos avançaram 8,71%, 
ainda que alavancadas pelas Vendas Diretas.
Nesse cenário, a proporção de usados sobre novos está cain-
do. Em 2018, a cada veículo novo emplacado, foram realiza-
das 4,5 transações de veículos usados. Já em 2019, essa rela-
ção caiu para 1 veículo novo para 4,1 transações de usados. 

RFU: A frota de veículos que circulam no Brasil está estimada 
em que número? Quantos desses são veículos comerciais leves? 

Alarico: Conforme publicado 
em nosso Anuário 2018, ten-
do como fonte os dados do 
Denatran, a frota total de ve-
ículos registrados no País, até 
dezembro de 2018, incluindo 
automóveis, comerciais leves, 
caminhões, ônibus e motoci-
cletas, é de 95.348.055 mi-
lhões de unidades, sendo que, 
desse total, 8.761.003 unida-
des são comerciais leves. Vale 
ressaltar que, alguns estudos 

demonstram que 35% deste total não estão mais em circu-
lação por diversos motivos, entre eles, não ter sido dada a 
baixa dos veículos. 

RFU: O ano de 2019 será um ano bom para as vendas de 
veículos? Qual a expectativa de vendas para este ano? O que 
é necessário para o mercado crescer em 2020? 
Alarico: Consideramos que 2019 será um bom ano para 
as vendas de veículos, considerando a base comparativa 
ainda baixa, com relação aos resultados dos anos em que 
o mercado caiu abruptamente. As projeções da Fenabra-
ve indicam que teremos um mercado total com alta de 
cerca de 10% sobre o ano passado, considerando todos 
os segmentos somados. A previsão para as vendas de au-
tomóveis e comerciais leves é de 8,3% de avanço e, para 
caminhões, a projeção é de crescimento de 21,5%. Atre-
lado às vendas de caminhões, o mercado de implemen-
tos rodoviários deve alcançar 32,5% de aumento, sobre 
os resultados de 2018, e as vendas de ônibus indicam 
crescimento de 23,3%. Para o mercado de motocicletas, a 
Fenabrave projeta alta de 11,9%.
A única queda esperada é para o segmento de tratores e 
máquinas agrícolas, cuja projeção aponta para uma retração 
de 3,69% (para tratores) e 2,86% (para colheitadeiras). O 
bom desempenho do setor está atrelado a alguns aspectos, 
como os índices de confiança, por parte de consumidores 
e investidores, altamente influenciados pelo panorama po-
lítico. Ou seja, ainda dependemos das reformas, como a da 
Previdência, para que a economia avance, de fato. 
Outros fatores importantes estão atrelados ao crédito e taxa 
de juros. Os bancos já acenaram que estão com apetite para 
ampliar o mercado de financiamento de veículos e as taxas de 
juros estão mais atrativas, dada a agenda econômica do Go-
verno Federal, de estímulo ao crescimento econômico do País. 
Além disso, a queda gradual na inadimplência, em financia-
mento de veículos, tanto de pessoa física quanto jurídica, 
nos mostra um horizonte positivo. Contudo, temos de ficar 
atentos aos níveis de confiança do consumidor.

Como parte de seu 
Projeto Educacional, 
a Fenabrave também 

oferece diversos 
cursos online, por 

meio da Universidade 
Web Fenabrave
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Entrevista 

RFU: Na classificação da Fenabrave, quais são os veículos 
comerciais leves? Vans e caminhões de pequeno porte pe-
quenos estão incluídos?
Alarico: A Fenabrave reúne, no Segmento de Comerciais 
Leves, modelos de picapes e furgões. 

RFU: Qual a análise que a Federação faz do mercado de 
veículos comerciais leves, nos últimos anos?
Alarico: Nos últimos anos, temos observado algumas mu-
danças no modal de transporte nacional. A criação de por-
tos secos, para o escoamento da carga, tem provocado uma 
mudança, também, com relação ao tipo de veículo, uma vez 
que, até por conta de legislação de trânsito, são necessários 
modelos específicos para a distribuição dessa carga nos cen-
tros urbanos. Por isso, acreditamos que, nesta tendência, as 
vendas de veículos comerciais leves, principalmente furgões, 
podem crescer ao longo do tempo, uma vez que são eles 
que fazem a distribuição capilar das cargas.

RFU: Hoje, o motorista ao adquirir um veículo deve pensar 
não somente na venda, mas, também, no que a concessio-
nária oferece depois de ter o carro vendido... quais itens im-
portantes nesse quesito? 
Alarico: O pós-venda é um aspecto de grande relevância 
para o cliente, pois está, diretamente, atrelado à segurança 
dos usuários. Na concessionária, o cliente tem acesso à mão 
de obra preparada e especializada, com altos níveis de capa-
citação técnica, pois são profissionais que seguem normas e 
padrões de qualidade estabelecidos pelas montadoras, in-
ternacionalmente. 
Além disso, nas concessionárias, o cliente tem a garantia de 
uso de peças genuínas, homologadas pelas montadoras. 
Dessa forma, fazendo as revisões periódicas, o cliente está 
prolongando a durabilidade do seu veículo, além, é claro, de 
poder contar com a garantia oferecida pela marca. Atrelado 
a isso, nas concessionárias, o cliente pode realizar a compra 
de seguro, de acessórios e muitos outros itens, tudo com 
garantia de procedência e de qualidade.

RFU: Um assunto em alta no momento é a eletrificação. O 
que é necessário para que as concessionárias acompanhem 
essa evolução? O Brasil pode receber esses carros a partir 
de quando?
Alarico: De acordo com os estudos do ICDP- International 
Car Distribution Programme, realizado a pedido da Fena-
brave, o que vemos é que o Brasil ainda tem uma longa 
estrada a percorrer, no sentido de desenvolver a infraes-
trutura que esses modelos necessitam. Acreditamos mais 
no sucesso e viabilidade dos veículos híbridos do que os 
puramente elétricos, o que pode acontecer daqui a uma 
década, por estimativa.
Com relação às concessionárias, estaremos sempre prepa-
rados para qualquer demanda, como temos feito, de for-
ma natural, a cada lançamento promovido pelas marcas e 
que agregam cada vez mais componentes e sistemas com as 
mais modernas tecnologias. O investimento feito pelas con-
cessionárias em capacitação técnica dos profissionais é cons-
tante para atendermos, de forma eficiente e satisfatória, os 
clientes e seus veículos, sejam elétricos ou à combustão. As projeções da 

Fenabrave indicam 
que teremos um 

mercado total com 
alta de cerca de 10% 
sobre o ano passado

A criação de portos
secos tem provocado 
uma mudança com 
relação ao tipo de 

veículo. Nesta tendência, 
as vendas de veículos 

comerciais leves, 
principalmente furgões, 

podem crescer ao
longo do tempo, uma 
vez que são eles que 
fazem a distribuição 
capilar das cargas.
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Prévia

á não é de hoje que falamos em conectividade como 
parte da tecnologia embarcada de um veículo. E 
esse tópico cada dia cresce mais no setor de cargas 
seja urbana ou rodoviária, principalmente quando se 

combina com uma melhor mobilidade, o negócio é se man-
ter conectado. 

Também não é de hoje que os grandes shows de veícu-
los colocam a conectividade em evidência, a diferença é que 
cada vez ela fica com mais recursos e é mais necessária. Na 
Fenatran, Salão Internacional do Transporte Rodoviário de 
Cargas, este atributo já está estampado não somente nos 
veículos expostos, mas no evento de uma maneira geral. 

A 22ª edição da principal feira do setor de transporte 
de cargas da América Latina acontece entre os dias 14 
e 18 de outubro, no São Paulo Expo, que fica na capital 
paulista. Com organização da Reed Exhibitions Alcantara 
Machado, o evento está carregado de atrações, entre os 
mais de 450 expositores e as atividades oferecidas duran-
te os dias de evento.

“A retomada do mercado após a FENATRAN 2017 con-
tribuiu para o crescimento desta edição de 2019. Nós tam-
bém fizemos a lição de casa. Crescer de 350 para mais de 
450 marcas expositores só foi possível devido a estratégia de 
antecipar o ciclo de vendas, pois tivemos no final de 2018 
um aumento na demanda pela participação de empresas 
no evento e, por isso, ampliamos a área de exposição em 

J

Mais conectividade
para melhor mobilidade
Mais conectividade
para melhor mobilidade
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Também teremos o Congresso SAE Brasil, que vai reunir 
personalidades do setor sob o tema “Veículos e Vias Inte-
ligentes – O caminho para a Mobilidade Sustentável”. O 
congresso reúne especialistas da engenharia da mobilida-
de para apresentar e discutir as mais atualizadas pesquisas 
e os desenvolvimentos em sistemas de propulsão, direção 
autônoma, eficiência energética, sistemas avançados de 
assistência ao motorista (ADAS) e sistemas inteligentes de 
transporte (ITS).

Vale a pena checar também o Conectividade e Gestão de 
Transporte, Seminário Internacional Frotas e Fretes Verdes, 
Painel Automotivo – Composites, Poliuretanos & Plásticos de 
Engenharia, etc.

Quem vai expor 

Grandes marcas trazem seus shows para a Fenatran, des-
tacamos a DAF Caminhões, Iveco, Mercedes-Benz, PSA Peu-
geot Citroën, Man Volkswagen, Scania e Volvo. Empresas de 
autopeças, pneus, gestão e monitoramento, e implementos 
rodoviários também estão presentes. Sentiremos falta da 
Ford, Hyundai, Jac Motors e Renault. 

Destacamos a Autotrac, Cantu, Continental, Goodyear, 
Haldex, Librelato, Meritor, Noma, Toral Lubrificantes, Vipal e 
ZF do Brasil. Temos também a turma dos implementos, que 
são Librelato, Noma, Truckvan, Randon etc, e empresas de 
gestão de frotas e aplicativos. 

Prévia

1 pavilhão e meio. Além disso, investimos em projetos de 
conteúdo e experiência, que agregam valor ao evento e isso 
foi percebido pelo mercado”, explica Luiz Bellini, diretor de 
eventos da Reed Exhibitions Alcantara Machado.

Um dos pontos fortes do evento neste ano será o Fena-
tran Experience, um test-drive outdoor com diversos veículos 
comerciais de empresas como Scania, Mercedes-Benz, Peu-
geot e Citroën, além do patrocínio da Continental.

“A pista será operada por uma empresa especializada, 
com um circuito muito interessante, que possibilitará aos 
interessados nos veículos ter diferentes sensações de dirigi-
bilidade. Serão quase 2 km de pista. Ainda, para os parti-
cipantes, será oferecido um lounge receptivo para que ele 
seja bem recebido na principal experiência do evento na área 
externa, ocupando quase 20 mil metros quadrados de espa-
ço”, detalha Bellini

Espera-se nesta edição da fenatran um público selecio-
nado de 60 mil compradores de diferentes setores da eco-
nomia que utilizam o transporte de carga para a distribuição 
de mercadorias, tanto dos 27 estados brasileiros como de 
outros países. 

Eventos paralelos 

Outros eventos são realizados em paralelo com a Fena-
tran, no mesmo pavilhão, ou seja, o público pode e deve vi-
sitar. São eles: o Projeto New Mobility, que vai discutir o uso 
da eletromobilidade e de combustíveis alternativos ao diesel, 
caminhões elétricos, conectados e autônomos.

Outro evento de destaque é a Movimat, o Salão Interna-
cional da Logística Integrada, que tem o objetivo de expan-
dir os setores, trazer soluções integradas e conectar os diver-
sos segmentos com oportunidades concretas para efetivar 
negócios ligados à logística. Sua realização é no mesmo pa-
vilhão da Fenatran, para ampliar negócios e relacionamento 
para expositores e visitantes.
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Prévia
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Frete drive 

ara quem trabalha no trânsito, sentando na bo-
leia de um caminhão o dia inteiro, todo conforto 
que possa vir do equipamento é bem-vindo. E em 
tempos de tecnologia embarcada esses recursos 

estão ficando cada vez mais comuns, graças a evolução da 
indústria automotiva que está sempre correndo atrás de no-
vidades para o transportador, tudo em nome da produtivi-
dade e de um custo de operação mais baixo.

Falando em produtividade, motorista que trabalha com 
segurança e conforto, trabalha mais e melhor, certo? Isso 
é, alias, é premissa da maioria dos empregos por aí. E se 
conforto vale a pena, os caminhões estradeiros já oferecem 
o benefício da transmissão automatizada há algum tempo, 
faltava que os veículos que fazem entregas urbana ganhas-
sem esse sistema. 

Agora não falta mais, aos poucos a indústria de cami-
nhões está colocando o câmbio automatizado como opção 
para o motorista e agora é a vez da Volkswagen, com sua 
linha Delivery, entregar esse conforto para seu cliente. 

P

VW Delivery agora 
com transmissão 

automatizada

VW Delivery agora 
com transmissão 

automatizada
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Frete drive 

Testamos os dois modelos na versão V-Tronic, como foi 
denominada, são o 9.170 e o 11.180, ambos equipados 
com a transmissão Eaton EAO-6106, uma caixa sincronizada 
com seis marchas à frente — sendo a última Overdrive, que 
ajuda na economia de combustível em entregas intermuni-
cipais. De cara, já enxergamos uma economia na manuten-
ção: como não tem pedal de embreagem, a troca da peça 
é feita em período mais longo. Além disso, elimina o uso 
incorreto do motorista. 

Segundo a engenharia da Volkswagen, em uma apli-
cação severa, a média é de mil trocas de marcha ao longo 
do dia, e sendo realizada de maneira automatizada pela 

transmissão V-Tronic, alguns itens são otimizados para o 
motorista, como o conforto, a ergonomia, e o menor des-
gaste físico. 

O projeto da caixa automatizada foi desenvolvido por 
meio da parceria da VWCO e da Eaton, e alguns recursos 
incrementaram o resultado, como o sistema de ajuste da 
rotação para aclives ou redução de marcha numa aceleração 
para manter o giro. 

Com esta caixa, o trem de força é programado para que 
a mudança sej feita no momento certo e o motor rode sem-
pre na melhor faixa de rotação. Dessa maneira, menos erros 
e mais economia de combustível. 
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Distância entre-eixos

Comprimento total 

Largura

Altura

PBT 

Capacidade máx. de                     
carga útil + carroceria

Capacidade técnica (Total)

Peso Bruto Total Combinado (PBTC)

Dimensões e pesos

9.170

3.400 / 4.000 / 4.400 / 4.600 mm

6.295 / 6.535 / 7.785 / 8.485 mm

2.685 mm

2.440 mm

8.500 kg

5.600 / 5.500 / 5.500 / 5.450 Kg

8.800 kg

11.500 Kg

11.180

3.400 / 4.000 / 4.400 / 4.600 mm

6.285 / 6.535 / 7.785 / 8.485 mm

2.685 mm

2.452 mm

10.700 Kg

7.450 / 7.400 / 7.350 / 7.300 Kg

10.700 Kg

10.700 Kg

Dando uma volta no V-Tronic

Não adianta ter tecnologia e não ter ergonomia. Mas isso 
não acontece com o VW Delivery V-Tronic já que sua cabine é 
bastante agradável, tem ótima posição de dirigir do motoris-
ta, inclusive com ajuste do banco com suspensão a ar. 

Três pessoas sentam confortavelmente no Delivery, e a 
chave seletora das marchas ajuda no espaço livre, pois no 
lugar de uma alavanca, o acionamento é feito por um botão. 
Em relação à segurança, a vantagem desse equipamento é 
que o motorista pode ficar com as duas mãos no volante o 
tempo todo. O sistema garante ainda que não aconteçam 
trancos quando a operação é feira de maneira manual. 

Frete drive 
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Motor      

Combustível 

Cilindros

Potência

Torque 

Transmissão

Embreagem

Rodas e Pneus

Freios

Suspensões

Tanque de combustível 

Ficha técnica

9.170 

Cummins ISF de 3,8 litros

Diesel 

4 cilindros 

165 cv @ 2.600 rpm 

600 Nm @ 1.100 a 1.700 rpm

Eaton EAO-6106 - Automatizada 

Monodisco 

17,5”x 6,75 / 235 / 75E17,5”

Ar, tambor nas rodas dianteiras e 
traseiras com ABS + EBD

Dianteira: Molas parabólicas, 
amortecedores hidráulicos 
telescópicos de dupla ação.

Traseira: Eixo rígido motriz, molas 
parabólicas com duplo estagio, 
amortecedores hidráulicos de 
dupla ação.

150 l std, 80 l opc

11.180

Cummins ISF de 3,8 litros

Diesel 

4 cilindros

175 cv @ 2.600 rpm

600 Nm @ 1.100 a 1.700 rpm

Eaton EAO-6106 - Automatizada

Monodisco

17,5” x 6,75 / 235 / 75E17,5”

Ar, tambor nas rodas dianteiras e 
traseiras com ABS + EBD

Dianteira: Molas parabólicas, 
amortecedores hidráulicos 
telescópicos de dupla ação.

Traseira: Eixo rígido motriz, molas 
parabólicas com duplo estagio, 
amortecedores hidráulicos de 
dupla ação.

150 l std, 80 l opc

Frete drive 

Para melhorar a experiencia do Delivery, foi incluído o 
sistema EasyStart, que auxilia a partida em rampa. Por meio 
de um botão no console, o dispositivo é acionado e mantem 
o freio de serviço acionado por até três segundos após a libe-
ração do pedal de freio, isto evita que o veículo se desloque 
em aclives ou declives.

Falando um pouco do motor, o VW Delivery 9.170 uti-
liza o Cummins ISF de 3,8 litros e com tecnologia SCR, 
ou seja, o sistema de redução catalítica seletiva, que faz 
o pós-tratamento de gases de escape, com intuito de re-

duzir a emissão de poluentes. O torque máximo chega a 
600 Nm na faixa entre 1.100 e 1.700 rpm e a potência é 
de 165 cv a 2.600 giros. Já o modelo VW Delivery 11.180, 
usa o mesmo motor, porém com potência de 175 cv a 
2.600 rpm e torque máximo a 600 Nm na mesma faixa 
de rotação. 

Dessa maneira, os dois modelos equipados com o câm-
bio automatizado V-Tronic são ideais para distribuição ur-
bana de carga e prometem fazer sucesso, já que as vendas 
começam na Fenatran. 
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Segurança

empre que pensamos em segurança veicular, vem 
logo na nossa cabeça o sistema de freios, pneus 
e manutenção em dia. Claro que estes são pilares 
essenciais para se rodar bem, mas existem outros 

acessórios que são obrigatórios e que ajudam a garantir a 
segurança de veículos, pedestres, ciclistas, etc... 

Hoje falamos falar das faixas refletivas, que são itens de 
baixo custo, mas que podem valer uma vida, se não forem 
usadas corretamente. As faixas são obrigatórias em cami-
nhões de todos os portes, e auxiliam o motorista em situ-
ações de risco, quando se trafega sob neblina, com baixa 
visibilidade noturna e até mesmo em períodos de sol forte. 

As faixas refletivas são desenvolvidas para aumentar a 
visibilidade do caminhão para os outros motoristas, o que é 
possível por conta do seu material de composição feito em 

S retrorefletivo prismático, auto-adesivo permanente de alta 
performance e durabilidade. Por refletir a luz, as faixas são 
destacadas quando iluminadas pelas lanternas de outros ve-
ículos, possibilitando ver inclusive o tamanho do bruto que 
está a frente. 

De acordo com Valdecir Fossaluza, gerente de vendas 
da Challenger Comércio de Produtos Automotivos, que co-
mercializa as faixas da Avery Dennison, as faixas refletivas 
são itens indispensáveis para caminhões de carga e, conse-
quentemente, sinônimo de visibilidade e segurança. “Foram 
projetadas e desenvolvidas para promover conspicuidade, 
ou seja, clara visibilidade. Serve para auxiliar o motorista no 
direcionamento e fácil reconhecimento do veículo principal-
mente à noite, aumentando assim a segurança nas vias de 
tráfego, salvando vidas”, completa.

Visibilidade nas
ruas e nas estradas 
Visibilidade nas
ruas e nas estradas 
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Para os desavisados, o descumprimento do uso resulta em 
infração de trânsito grave, com multa prevista no valor de R$ 
195,23 e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

Como adquirir o produto correto
 

A principal dica é obter informações técnicas sobre o 
produto. Atentar nos seguintes parâmetros, de acordo com 
Valdecir:  índice de refletividade, durabilidade, tecnologia 
aplicada, quais fabricantes utilizam, entre outros.

Vale lembrar que as faixas refletivas devem ser homolo-
gadas e apresentarem o selo de qualidade do órgão, com a 
mensagem “Aprovado Denatran”. Isso garante que o pro-
duto está dentro das especificações. Outra recomendação 
é sempre comprar esses itens em lojas de confiança e que 
oferecem nota fiscal.

“As faixas refletivas conspicuity Avery Dennison®, são 
homologadas pelo Denatran cumprindo e excedendo as le-
gislações vigentes do Contran, sendo reconhecida como o 
refletivo original do mercado. Sua durabilidade esperada é 
de 7 anos”, diz o gerente.

Fique atento, não se sinta atraído por faixas com preços 
muito abaixo do mercado, pois certamente são produtos de 
qualidade duvidosa e não oferecem a segurança necessária, 
muito menos atendem à legislação em vigor. 

Vale deixar o recado para os transportadores de VUC que 
junto com outros dispo-
sitivos de segurança, 
como freios ABS, pneus 
em ordem e controle de 
estabilidade, as faixas 
refletivas ajudam na me-
lhora da visibilidade em 
ruas e estradas, e estão 
aí para ajudar a evitar 
acidentes. 

Ele comenta que as faixas refletivas são, por lei, acessó-
rios de uso obrigatório em veículos de carga com PBT – Peso 
Bruto Total superior a 4.536 kg e também para os veículos 
de transporte de passageiros acima de 8 lugares (ônibus, 
vans e escolares).

Sua regulamentação se deu em 2010 pelo Denatran 
(Departamento Nacional de Trânsito), através da Portaria 
1164/2010. A determinação é que as faixas devem ser afi-
xadas nas laterais e na traseira da carroçaria, o mais próxi-
mo possível da borda inferior e estar alinhadas ao longo do 
comprimento e da largura do veículo. A portaria nº 16/2000 
do Denatran especifica como devem ser aplicadas nos vários 
tipos de carrocerias.

Para fiscalizar o uso das faixas refletivas, órgãos como 
DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito, Polícia Ro-
doviária Federal e Polícia Militar entram em ação. Juntos 
esses órgãos tem a responsabilidade de fiscalizar o cum-
primento das normas de trânsito. “A falta do dispositivo 
ou a sua ineficiência constituem infração de trânsito pas-
sível de multa, retenção do veículo para regularização, as-
sim como apreensão do documento de porte obrigatório 
a CRVL, caso a irregularidade não seja sanada no local”, 
observa Valdecir.

Segurança
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VUCs do passado

s caminhonetes sempre tiveram um valor especial 
para os americanos, fazem parte da cultura da-
quele povo, inclusive a honra da primeira picape 
veio da americana Ford, por volta de 1920. Mas 

no Brasil, esses veículos que podem ser usados para tantas 
utilidades, também ganharam o seu devido valor, principal-
mente, quando encontramos uma variedade tão grande de 
modelos, indo desde os estritamente utilitários até os mais 
luxuosos e cheios de tecnologia embarcada. 

A

Picapes antigas:
um resgate ao 
passado no Anhembi

Temos até um nicho bem particular para as picapes: aque-
les colecionadores que resgatam modelos antigos e cuidam 
deles com aquele devido carinho. São diversos clubes que reú-
nem picapes de todas as marcas e fazem espalhar a paixão por 
esses veículos, usados para o trabalho e também para o lazer. 

Tanto que no mês de setembro, o Auto Show Collection, 
um tradicional ponto de encontro de fãs de carros antigos e 
modificados, organizou a Noite das Pickups e Hot Rods, no 
sambódromo do Anhembi, na capital paulista. 

Fotos: Auto Show Collection
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VUCs do passado

Nem a chuva espessa e constante conseguir tirar o brilho 
do evento, que recebeu diversos proprietário das mais varia-
das picapes, desde as tradicionais Ford e Chevrolet, até a VW 
Saveiro e Fiat 147 pick-up. 

No palco desta especial edição do Auto Show Collection, 
alguns modelos chamaram atenção: 

As Pickups COE de 1938, réplicas dos modelos 
Ford dessa época com o estilo clássico da cabine sobre 
chassi. Esse modelo tem construção com chassi e motor 
da Mitsubishi Pajero Dakar e rende 250 cv, associado 
ao câmbio automático. Enquanto o exterior é todo 
customizado, inclusive com elementos pintados à mão, o 
interior é todo revestido em couro marrom com direito 
ao volante de madeira e apliques cromados, como eram 
utilizados na época. 

Eternas rivais, a Ford F100 e a Chevrolet C10, que pro-
tagonizaram a disputa pela preferência do transportador 
durante quase 30 anos no mercado nacional, também se 
destacaram na pista do sambódromo. 

Também foram expostos exemplares da Ford F1, lançada 
nos Estados Unidos em 1948 e que passou a ser produzi-
da aqui em 1957 já na segunda geração. Os exemplares do 
início dos anos 1950 marcam a introdução da F-Series no 
mercado brasileiro. 

Os visitantes também viram de perto inúmeros exem-
plares da linha Chevrolet Silverado dos anos 1990, inclusive 
uma rara versão 6,2 litros Diesel. 

A Kombi carroceria também representou a Velha 
Senhora na sua configuração mais simples e hoje mais 
rara. Conhecida como Kombi “Cabrita”, ganhou apelido 
devido à suspensão instável quando não havia carga na 
caçamba. 

Entre os modelos customizados o destaque ficou por 
conta da Willys pick-up que parece ter saído do filme 
Mad Max. Com traseira encurtada para abrigar o tanque 
e um compartimento em madeira, dianteira ampliada 
para abrigar o motor seis cilindros 3.800 do Opala e 
suspensão a ar e independente, ela chamou a atenção 
dos visitantes.

Também foram expostos exemplares como a Volkswagen 
Saveiro e Fiat 147 City, primeira utilitária derivada de um 
automóvel fabricada no país a partir de 1978.

O Auto Show Collection é realizado toda 1ª terça-feira 
de cada mês, no Sambódromo do Anhembi, a partir das 
18h. Você pode visitar e até mesmo levar o seu veículo anti-
go para a exposição, saiba mais no site abaixo. 

www.autoshowcollection.com.br
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ste certamente é um momento especial para a 
Mercedes-Benz, depois de apresentar extrapesa-
do Actros para o mercado, chegou a vez da Nova 

Sprinter, uma das vans mais desejadas entre os transporta-
dores. E isso é fácil de entender, afinal, o modelo carrega a 
estrela da marca no capô e está cada vez mais parecido com 
um automóvel, principalmente em termos de segurança e 
interatividade. 

E foi nestes dois quesitos que a empresa se apoiou no 
desenvolvimento deste novo projeto, que teve alteração de 
design externo e ganhou muitos, mas muitos recursos tec-
nológicos, tudo de encontro ao desejo e necessidade dos 
motoristas. A linha conta com modelos de vans, furgões e 
chassis Sprinter nas versões 314 CDI Street, 416 CDI e 516 
CDI, contabilizando 60 configurações ideais para mobilidade 
de passageiros e distribuição urbana de carga. 

Uma das mudanças funcionais da Sprinter foi a dian-
teira, que traz visual ainda mais reforçado e robusto, linhas 
mais aerodinâmicas e a grade mais ampla com a estrela da 
Mercedes em evidência no meio. Os novos faróis, além de 
terem tamanho otimizado, ficaram mais altos e protegidos, 
oferecendo mais proteção contra pequenos impactos. 

A cabine também foi melhorada, mantendo a posição 
de dirigir com jeitão de automóvel, e bem-estar a bordo. A 
inovação começa na adoção da direção elétrica como item 
de série e o sistema Keyless Start, que faz o acionamento do 
motor sem o uso da chave, apertando o botão de ignição, 
um dispositivo moderno e que proporciona mais segurança.

O modelo ficou também mais interativo, já que o mo-
torista pode optar por instalar o sistema multimídia MBUX, 

E

Lançamentos

Nova Sprinter aposta em 
segurança e interatividade
Nova Sprinter aposta em 
segurança e interatividade

que funciona com tela touch screen e faz espelhamento de 
aplicativos compatíveis do celular. 

O volante multifuncional permite operação dos recursos 
sem que precise tirar as mãos. A câmera de ré está incluída 
no pacote e ajuda muito nas manobras. Vale reforçar que 
sem o sistema, o modelo vem com rádio com bluetooth para 
uso de telefone e de multimidia. 

Ainda sobre o conforto a bordo, o ar condicionado ficou 
mais eficiente, com dois compressores para todas as versões 
e capacidade de 11 kW, disponível inclusive para furgões 
com vidros.

A nova linha da Sprinter teve o motor OM 651 CDI re-
calibrado para oferecer mais potência e menor consumo de 
combustível. O engenho é um biturbo de 2,2 litros, com 
4 cilindros e a adoção de injeção direta CDI (Common Rail 
Direct Injection).  A caixa de câmbio é das ZF, manual e com 
seis velocidades. No chassis com cabina, a transmissão sai de 
fábrica com preparação para instalação de tomada de força, 
oferecendo uma potência de 28 kW.
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Lançamentos

Segurança em primeiro lugar

Apesar de todas essas novidades, é no pacote de segu-
rança que a Sprinter se supera, incrementando os recursos 
da versão anterior que já eram de última geração com o 
ESP Adaptativo 9i®, que integra diversas funções: ABS (Sis-
tema Antibloqueio de Freios), ASR (Sistema de Controle de 
Tração), BAS (Servofreio de Emergência), EBD (Distribuição 
Eletrônica da Força de Frenagem), LAC (Controle de Carga 
Adaptativo), ROM (Controle de Rolagem), RMI (Interação de 
Movimento de Rolagem), EBP (Pré-carga Eletrônica de Freio) 
e BDW (Limpeza dos Discos de Freio).

Este sistema agora inclui ainda o MRS (Controle de tor-
que de saída), o TSM (Redução de Oscilação do Trailer), ELC 
(Mudança de faixa com conforto) e EUC (Controle Aprimo-
rado de Subviragem). 

Completando esse pacote mais do que seguro, que 
é item de série, a Mercedes-Benz entrega ainda em todas 
os seus modelos de Sprinter o Assistente de Vento Lateral 
(Crosswind Assist), que já era conhecido e os novos sistemas 
Assistente Ativo de Frenagem (ABA), Assistente de Fadiga e 
o Assistente de Subida em Rampa. Como grande atrativo 
do veículo, o ABA é uma tecnologia que identifica objetos 
estáticos e móveis na via e também pedestres e ciclistas, fa-
zendo a Sprinter frear sem a interferência do motorista se 
for necessário. 

Motor

Potência

Torque

PBT

Entreeixos

Câmbio

OM 651 CDI

143 cv@3.800 rpm

33,7 kgfm@1.200-2.400 rpm

3.500 kg

3.250 / 3.665 / 4.325 mm

ZF 6S 480

OM 651 CDI

163 cv@3.800 rpm

36,4 kgfm@1.200-2.400 rpm

4.100 kg

3.250 / 3.665 / 4.325 mm

ZF 6S 480

OM 651 CDI

163 cv@3.800 rpm

36,4 kgfm@1.200-2.400 rpm

5.000 kg

4.325 mm

ZF 6S 480

Modelo 314 Street 416 516
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Jac mostra 
veículos 
elétricos para 
transportadores

ma gama de veículos 100% elétrica, que inclui dois 
modelos inéditos para transportadores. Esse foi o 
anúncio feito pela Jac Motors, que vai trazer ainda 

no mês que vem um caminhão de 6 toneladas, ideal para a 
distribuição urbana, movido a eletricidade. Estamos falando 
do modelo JAC iEV 1200T, que chega em novembro/dezem-
bro, pelo preço de R$ 259.900.

Ainda voltado para o transportador, a picape 100% elé-
trica denominada JAC iEV 330P tem dará marcada para abril 
de 2020 e segundo a marca, será uma ótima solução para o 
setor corporativo. O preço é de R$ 229.200. 

Desde 2008 a JAC Motors vem investindo pesado na 
eletrificação e já está na sétima geração de seus “iEV´s” (In-
telligent Electric Vehicle). O restante da linha que vem para 
o Brasil conta com o SUV compacto iEV 20; o médio iEV 40 
e o utilitário esportivo de luxo iEV 60. 

Uma das grandes preocupações que os consumidores 
têm em relação aos veículos elétricos é a baixa autonomia. 
Mas por conta de diversas tecnologias aplicadas, a linha iEV 
da Jac consegue autonomia que chega perto a de um veí-
culo a combustão. O caminhão elétrico, por exemplo, roda 
200 km com uma carga e tem potência de 97 kWh. 

U

A picape, então, consegue ficar entre 320 e 400 Km se 
for utilizada no modo Eco, quer é mais econômico. Enquanto 
que sua potência alcança os 150 cv. De grande porte e bas-
tante robusta, seu PBT é de 3000 km e a carga útil de 800 kg. 

Além de emitir zero de poluentes, a linha tem como 
trunfo o baixo custo de manutenção, afinal, diversos itens 
de motor, que são revisados ou trocados nas preventivas, 
não existem num veículo elétrico, como velas, filtros e óleo. 
Neste caso, a revisão abrange verificação dos freios e troca 
das palhetas do para-brisa, entre outros pequenos itens. Um 
quesito que cai bem quando o assunto é gestão de frotas, 
no caso de transportadores. 

Outro ponto de relevância é o carregamento. Mas se-
gundo a Jac, uma tomada residencial de 220 V faz o serviço 
em aproximadamente 8 horas. Porém, se o transportador 
quiser mais rapidez, conta com um equipamento chamado 
Wall Box, fornecido pela EDP, por meio de uma parceria com 
a Jac Motors. Pelo preco de R$8.500, o aparelho é instalado 
numa rede 220V e carrega até 80% em 4 horas. 

Jac mostra 
veículos 
elétricos para 
transportadores

Lançamentos



turbocompressor é um componente vastamente 
utilizado em veículos pesados e equipados com 
motores diesel. Sua função principal é oferecer 

mais ar e a pressão 
correta de carga para 
a mistura da combus-
tão. Isso permite a me-
lhor queima de com-
bustível e, assim, mais 
potência e economia 
para o seu bruto.

Para garantir ao 
motorista mais infor-
mações em termos de 
durabilidade, desem-
penho, potência, força 

O

Publieditorial

Diferenciais entre turbos
e performance de um turbo, a Biagio desenvolveu diferen-
ciais que possibilitam a entrega de um produto com 18 me-
ses de garantia total e 24 meses em caso vazamento de óleo 
pela carcaça compressora. 

Um desses tópicos é o triplo selo de vedação, que im-
pede que o óleo atinja o sistema de admissão do veículo, 
evitando sujar componentes como o sensor MAP. Outro di-
ferencial é o cárter de óleo, que previne contra danos ao eixo 
central em decorrência da partida fria ou parada quente. 

O dissipador de calor ajuda na proteção contra o desgas-
te prematuro causado por altas temperaturas; assim como o 
mancal axial, que evita a quebra dos componentes internos 
em caso de esforço axial.

Para saber mais sobre os turbos Biagio acesse: 
www.biagioturbos.com e ou acompanhe nas redes so-
ciais: @biagioturbos. 

LINHA DE TURBOS

DIESEL PESADA
MAIOR DURABILIDADE

MELHOR DESEMPENHO

ACESSE NOSSO SITE: WWW.BIAGIOTURBOS.COM | NOSSAS REDES SOCIAIS: @BIAGIOTURBOS

24 MESES DE GARANTIA EM CASO DE VAZAMENTO NA CARCAÇA DO COMPRESSOR
O ÚNICO TURBO DO MERCADO COM 18 MESES DE GARANTIA TOTAL

LINHA DE TURBOS
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MAIOR DURABILIDADE

MELHOR DESEMPENHO

ACESSE NOSSO SITE: WWW.BIAGIOTURBOS.COM | NOSSAS REDES SOCIAIS: @BIAGIOTURBOS

24 MESES DE GARANTIA EM CASO DE VAZAMENTO NA CARCAÇA DO COMPRESSOR
O ÚNICO TURBO DO MERCADO COM 18 MESES DE GARANTIA TOTAL

Diferenciais entre turbos



em sido uma prática: muitas tecnologias são adota-
das primeiramente nos veículos comerciais pesados 
e depois vêm para os leves. Foi assim com sistemas 

de segurança, foi assim com o câmbio automatizado. Então, 
o transportador VUC pode aguardar que vem coisa boa para 
o segmento de distribuição de carga urbana muito em breve. 

Isso porque a Mercedes-Benz apresentou o extrapesado 
Novo Actros cheio de novidades. São os modelos 2648 e 
2651 com mais conforto, conectividade, robustez e eficiên-
cia. Vamos começar pela nova cabine, muito mais ampla e 
interativa, com material de primeira e duas telas digitais sen-
síveis ao toque, que conectam todo o caminhão, inclusive 
com a concessionária e a fábrica. 

Todos esses recursos vêm de encontro com o que o mo-
torista necessita num veículo rodoviário, onde ele passa mui-
to tempo, inclusive com uma série de sistemas inteligentes 
que evitam acidentes e reduzem os custos operacionais. 

Tecnologias de segurança ativa se destacam nesse bruto, 
são elas a 5ª e atual geração do Assistente Ativo de Fre-
nagem (ABA 5), o Assistente de Ponto Cego, o Assistente 
de Fadiga e o Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP). A 
montadora mantém o Controle de Proximidade e Assistente 
de Faixa de Rolagem.

T

MB Novo Actros facilita 
o transporte na estrada

Lançamentos

MB Novo Actros facilita 
o transporte na estrada

Em relação ao desempenho, a marca conta com o mo-
tor Mercedes-Benz OM 460 do Actros com novas faixas de 
potência: 450 e 480 cv e 510 cv. Vale ressaltar que a maio-
ria das peças são intercambiáveis entre modelos da mesma 
família, como as do motor, que são em comum com o OM 
457 da linha Axor, o que facilita na hora da manutenção. 
São três modos de condução, dependendo da necessidade 
do motorista: Economy, Standart e Power. 

Combinando com este engenho, temos o câmbio auto-
matizado G291 Powershift 3, que foi recalibrado para me-
lhor consumo de combustível. Outro ponto é o sistema PPC 
(Predictive Powertrain Control), piloto automático preditivo, 
que otimiza o estilo de condução do motorista, já que GPS, 
monitora a aceleração e a frenagem, de acordo com o terre-
no, fazendo as trocas de marcha de forma inteligente.

Robustez é mais um trunfo do Actros, que ganhou 
a nova suspensão metálica Global TufTrac, desenvolvida 
para as estradas brasileiras, usando um conjunto de bor-
racha e molas mais eficientes e suaves. Menor peso, ca-
pacidade técnica melhor e conforto similar a suspensão 
pneumática. Finalizando com o novo eixo New Final Drive, 
que aumenta a capacidade máxima de tração para cami-
nhões 4x2 e 6x2. 
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Meio ambiente

ais de 70% da superfície da terra é composta 
por água. É uma das substâncias mais abun-
dantes do planeta. Ela é fundamental para a 

vida de todas as espécies. Esse recurso está distribuído no 
planeta terra da seguinte forma – 97,5% de água salgada e 
apenas 2,5% é de água doce. 

Considerada um recurso natural abundante, seu uso 
pode gerar conflitos entre várias regiões do mundo. Dos 
2,5% de água doce existente no planeta, 0,3% se referem 
aos rios e lagos, 0,9% estão distribuídos em solos, pântanos 
e geadas, 69,2% (a maior parte) estão nas geleiras e neves 
eternas e 29,6% são água subterrâneas (tema desta coluna). 

Brasil, Rússia, Canadá, Estados Unidos, Índia, Colômbia, 
República Democrática do Congo e China são os países que 
mais concentram água doce no mundo, o que corresponde a 
aproximadamente 60% da água doce do planeta. Desse total 
mundial, cerca de 12% dos recursos hídricos estão no Brasil. 

Águas subterrâneas

Aquíferos são reservatórios subterrâneos de água. Essas 
reservas não são rios ou lagos subterrâneos. Eles são como 
espécies de esponjas gigantes, com a água ocupando os in-
terstícios das rochas, como poros, fissuras ou rachaduras. Os 
aquíferos mantêm estáveis os cursos de águas superficiais 
como rios, lagos e nascentes.

Como podem ser utilizadas como fonte de água para 
consumo, exigem cuidados para sua preservação afim de 
evitar a sua contaminação.

Elaborado pela Agência Nacional de Águas (ANA), no 
Mapa das Áreas Aflorantes dos Aquíferos e Sistemas Aquí-
feros do Brasil existem 182 aquíferos distribuídos pelo terri-
tório nacional.

O maior aquífero brasileiro é o Sistema Aquífero Grande 
Amazônia e suas reservas estão estimadas em 162 mil quilôme-

tros cúbicos. Água suficien-
te para abastecer 7 bilhões 
de pessoas, por 250 anos, 
com um consumo médio de 
150 litros de água por dia.

M

Valquiria Stoianoff
é jornalista formada 
pela Universidade
Metodista

Estamos no planeta água
A segunda maior reserva subterrânea de água no Brasil, 

Aquífero Guarani – nomeado em homenagem ao povo Guara-
ni, em 1996 –, possui um volume de aproximadamente 55 mil 
km³ e profundidade máxima por volta de 1.800 metros, com 
uma capacidade de recarregamento de aproximadamente 166 
km³ ao ano por precipitação. Com 1,2 milhão de quilômetros 
quadrados de extensão o Aquífero Guarani abrange também 
parte dos territórios da Argentina, Uruguai e Paraguai.

O Aquífero Guarani, mais conhecido no Brasil, se esten-
de por oito estados brasileiros – Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Cata-
rina e Rio Grande do Sul. 

Riscos da exploração

No Brasil, temos muitas cidades que utilizam aquíferos 
como mananciais exclusivos ou como fonte complementar 
de abastecimento público.

Mas são necessários cuidados para que a utilização 
da água proveniente dos aquíferos. Aquífero Guarani, por 
exemplo, possui características distintas, dependendo das 
configurações geológicas locais e regionais, variando de Es-
tado para Estado, de país para país.

As áreas em que existe o afloramento – exposição da 
rocha na superfície da terra – são as mais vulneráveis à po-
luição e demandam um monitoramento contínuo da quali-
dade e quantidade de suas águas.

A exploração sustentável depende da recarga. Estima-se 
que seja possível retirar algo como 20 a 30 km3 por ano em 
toda a sua extensão aflorante ou próxima ao afloramento.

O Aquífero Guarani tem um imenso potencial pouco ex-
plorado, mas por conta das características de confinamento, 
requer cuidados.

Sem a recarga pela chuva ou com a retirada excessiva de 
água, o manancial pode se esgotar. 

Na cidade de Lages, em Santa Catarina, pesquisadores 
detectaram a presença de metais tóxicos em águas do Aquí-
fero Guarani, altos índices de nitratos e coliformes relaciona-
dos à falta de coleta e tratamento de esgotos e presença de 
pesticidas na Usina Foz do Chapecó. 

Outro exemplo, Ribeirão Preto, interior do Estado de São 
Paulo, é 100% abastecida por águas subterrâneas. Como o 
crescimento da cidade foi maior do que a capacidade das 
águas subterrâneas se renovarem, levou a rebaixamentos sis-
temáticos nos últimos 40 anos, mesmo estando em área que 
existe recarga. Por isso, são necessárias ações de gestão por 
parte dos órgãos responsáveis para equalizar a situação. 

Estamos no planeta água
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o contratarmos uma apólice de seguro, a inten-
ção é a segurança de que qualquer imprevisto que 
gere prejuízo esteja coberto, mas como em todo 
contrato, temos que nos atentar também aos nos-

sos deveres dentro desse acordo. Em uma apólice é válido 
ter uma atenção especial aos riscos com coberturas excluídas 
que consta nas condições gerais da apólice contratada, en-
tão vamos citar aqui alguns pontos importantes.

No Seguro de Transporte, uma apólice tem suas particu-
laridades de acordo com o tipo de carga, com a rota e é de 
extrema importância que a seguradora receba as informações 
detalhadas para gerar a proposta, pois omissões ou informa-
ções não verídicas podem gerar negativa de indenização.

Outra questão que gera perda do direito na cobertura 
é a ocorrência de negligência e atos fora da lei, envolvendo 
a ocorrência do sinistro. Algumas questões são passiveis de 
análise, e a seguradora estudará os detalhes que envolvem a 
ocorrência, no caso, por exemplo, de greves, desvio de rota 
voluntário, confisco etc.

O ideal é sempre abrir todas as necessidades à sua cor-
retora de seguros, e muni-la de todas as informações, para 
fortalecer na busca da melhor condição de contratação, pois 
ela é a empresa de sua confiança que te representará no 
mercado segurador com autonomia, não só para seguros de 
carga, mas em qualquer contratação de seguro, pois sem-
pre ouvimos notícias de casos descobertos ou cujo capital 
segurado contratado na apólice não acolheu totalmente o 
prejuízo causado.

Seguro

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

A

Riscos Excluídos em 
Apólices de Seguro

Este é outro ponto que merece atenção, os capitais que 
contratamos. Acontece muito de nos tranquilizarmos por 
constar a cobertura de determinado risco na apólice, prin-
cipalmente, o que envolve responsabilidade civil, que trata 
danos à terceiros, pois mensuramos nossos riscos com base 
no valor de nossos bens, mas nunca mensuramos valores ao 
pensar no risco de causarmos danos à terceiros, e é muito 
comum ocorrências, no qual o capital para cobertura repre-
senta uma fração do prejuízo causado. 

Quando isso ocorre, não há o que reclamar, então é pru-
dente examinar custo por cobertura, e fortalecer o máximo 
a cobertura para terceiros em qualquer tipo de apólice, nos 
protegendo de atos como por exemplo, na ocorrência de 
um incêndio, a fumaça pode causar danos no imóvel de um 
vizinho e seria sua, a responsabilidade de reparo.

Veja também algumas exclusões que geralmente cons-
tam nas condições gerais de seguros:
• ocorrências anteriores ao início de vigência da apólice 
contratada;
• radiações ionizantes ou de contaminação por radioativida-
de de qualquer combustível nuclear ou de qualquer resíduo 
nuclear;
• desgaste pelo uso, deterioração, vício próprio e defeito 
latente;
• desaparecimento, extravio, furto simples ou estelionato;
• fermentação própria ou combustão espontânea;
• atos de autoridade pública, salvo aqueles destinados a evitar 
a propagação de danos cobertos pelas garantias contratadas;
• atos propositais, negligências, ação ou omissão dolosa do 
segurado, seus diretores ou de quem em proveito deles atuar;
• erupção vulcânica, maremoto e outras convulsões da 
natureza;
• danos como perda de ponto comercial, perda de mercado, 
multas, juros e outros encargos financeiros decorrentes do 
não cumprimento de qualquer contrato.  

Estas são exclusões comuns nas condições gerais das se-
guradoras, porém uma apólice de seguro pode ter condições 
particulares e oferecer cobertura. O ideal é sempre ver as con-
dições gerais de sua apólice de seguro e esclarecer todas as 
suas dúvidas com sua Corretora de Seguros de confiança.  

Riscos Excluídos em 
Apólices de Seguro

Foto: G
roup Renault M
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Por Ana Julia L. Cagnassi
Médica Veterinária
formada pela
Universidade Metodista 
de São Paulo

os dias atuais e nas grandes cidades, onde está 
a maioria da população, os espaços de moradia 
estão cada vez menores. Esta realidade afeta dire-

tamente a vida dos animais de estimação, que hoje são 52 mi-
lhões de cães, contra 45 milhões de crianças de até 14 anos, 
de acordo com o IBGE.

Grande parte dos cães, de todos os portes, fica com mui-
ta energia acumulada e o espaço restrito dos apartamentos 
aumenta a probabilidade de problemas físicos e psicológicos, 
desde a obesidade até a depressão. Portanto, hoje vamos falar 
sobre enriquecimento ambiental, uma forma de solucionar, 
mesmo que um pouco, os problemas que hoje são realidade 
para a maioria dos animais domésticos. 

O enriquecimento ambiental significa melhorar, adaptar 
e trazer subsídios para que o animal fique mais confortável, 
feliz e saudável dentro do seu ambiente. É uma alternativa 
para evitar o tédio, solidão e uma série de outros problemas 
comportamentais que podem surgir na vida dos animais que 
passam a maior parte do tempo sozinhos. Todo mundo sabe 
animar o seu cão quando o assunto é passear, brincar com 
bolinhas e praticar esportes. Mas a questão principal aqui é, o 

N que esse animal faz quando está sozinho, sem companhia e 
com tempo de sobra para gastar. 

O objetivo principal é aumentar as opções de atividade e 
desafios dos animais, fazendo com que fiquem menos tem-
po em ociosidade. Veja algumas dicas abaixo das opções que 
você pode oferecer ao seu animal de estimação, para tornar a 
vida dele mais tranquila. 

Esconda petiscos e estimule o animal a procurá-los. Com 
o tempo, o animal começa a procurar em volta da casa com 
a esperança de encontrar alguma surpresa. No início, coloque 
em lugares mais fáceis. Comece a aumentar a dificuldade e 
dificulte cada vez o acesso. 

Garrafas pet, podem ser um pouco barulhentas, mas para 
alguns cães, a diversão é garantida. Faça alguns furos nas la-
terais e coloque alguns petiscos e/ou ração. Estimule o animal 
a brincar com a garrafa, de forma que conforme a brincadeira 
acontece, o petisco saia da garrafa. No início, faça buracos 
maiores. Conforme o tempo, diminua os buracos para dificul-
tar a brincadeira. 

Compre ossos e brinquedos mastigáveis. Teste os tipos de 
brinquedos porque cada animal tem uma preferência e nem 
todos se interessam pelo mesmo tipo de brinquedo. Cuidado 
com brinquedos que soltam partes para que o animal não 
engula e acabe sofrendo com obstruções e corpo estranho.

Os animais amam correr de um lado para o outro dentro 
de casa. Muitas vezes, os tutores reprimem os animais por 
conta desse comportamento, mas o ideal seria adaptar e ajus-
tar nossa casa para essa atividade.

Brinquedos grandes que podem fazer parte da decoração. 
Existem hoje diversas lojas especializadas que oferecem brin-
quedos grandes, principalmente para gatos, que podem fazer 
parte da decoração da sua casa e ao mesmo tempo ser uma 
ótima distração para o seu animal.  

Meu animal

Enriquecimento ambiental

Meu animal

Enriquecimento ambiental
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LINHA
PICK UP

VANS - SUV’s

LINHA PESADA
CAMINHÕES

E ÔNIBUS

LINHA
TRATOR

LINHA MARÍTIMA
ESTACIONÁRIA
E GERADORES
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REPRESENTANTE COMERCIAL

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

REPRESENTANTE COMERCIAL

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

Informação para o transportador VUC

revistafreteurbano.com.br
revistafreteurbano
@rfreteurbano
revistafreteurbano

ACESSE
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Sempre inovando e aprimorando    
seu alto padrão de qualidade  

MELHOR PREVENIR 
DO QUE  REMEDIAR

GARANTA SUA SEGURANÇA
USE ANTIFURTOS

WWW.RODAFUSO.COM.BR  

11 2148-5514

ANTIFURTO PARA 
RODA DE ALUMÍNIO 

OU AÇO
PARA TRUCKS, CARRETAS, 

CAMINHÕES E ÔNIBUS.

50 REVISTA FRETE URBANO 

11 2148-5514
WWW.RODAFUSO.COM.BR

Fa
ça

 re
vi

sõ
es

 e
m

 se
u 

ve
íc

ul
o 

re
gu

la
rm

en
te

. 



46 REVISTA FRETE URBANO 

Falando de esportes

futebol brasileiro está num momento compli-
cado. Nossa seleção não encanta ninguém, 
joga um futebol pífio e não consegue ganhar 

de times que até pouco tempo eram nossos fregueses de 
carteirinha (vide últimos amistosos com a Colômbia e Peru). 
Temos um técnico “filósofo” e que não consegue dar pa-
drão de jogo ao time, além de convocar jogadores de nível 
técnico questionáveis. 

Nossos clubes participam de torneios internacionais e 
dão vexame atrás de vexame (vide Corinthians e Atlético/
MG na Sul-Americana). E para ajudar, na última semana de 
setembro, ao final da 21ª rodada do campeonato brasilei-
ro, conseguimos mostrar que o buraco da incompetência é 
mais fundo do que pensávamos.

Carlos Briotto é
jornalista formado 
pela Univ. Metodista 

O

Futebol está ruim, 
chama o Pacheco
Futebol está ruim, 
chama o Pacheco

Foto: CBF Flickr
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mais de 1.174 vezes de técnicos. O Fortaleza é o recordista 
com 66 trocas e Corinthians e Cruzeiro são os que menos 
realizaram com 30 trocas cada.

Vendo esses históricos, não há como deixar de refletir 
que o problema do nosso pobre, ineficiente e, a cada dia 
que passa, menos respeitado futebol não está associado 
somente ao nível de nossos técnicos, mas sim ao amado-
rismo e falta de planejamento dos dirigentes e dos clubes.

Mesmo assim, se seu clube continuar perdendo jogos, 
troca de técnico e chama o Pacheco que ele resolve. 

Falando de esportes

Nesta rodada tivemos oito jogos e quatro demissões de 
técnicos de futebol. E o motivo para isso são os mais va-
riados. Vamos ver: Cuca não aguentou a pressão dos maus 
resultados e após seis meses de trabalho pediu demissão, 
o clube, sem projeto aceitou correndo. O Cruzeiro demitiu 
Rogério Ceni após dois meses no cargo. 

O ex-técnico da Raposa não conseguiu desenvolver seu 
trabalho e teve problemas de relacionamento com os joga-
dores, principalmente as estrelas. Zé Ricardo, do Fortaleza, 
não teve nem tempo de mostrar para o que veio, foi de-
mitido após dois meses de trabalho justamente porque o 
Fortaleza quis recontratar o Rogério Ceni que havia deixado 
os cearenses para treinar os mineiros. O Fluminense.  Ah, o 
Fluminense. Este merece destaque. Após demitir Fernando 
Diniz o clube das Laranjeiras foi atrás de Oswaldo de Olivei-
ra. Após um mês de trabalho ele foi demitido do clube por 
ter discutido com o Jogador Ganso.

Levantamento feito pelo globoesporte.com traz um 
Raio-X da situação dos técnicos brasileiros. O levantamen-
to mostra, por exemplo, que a vida útil de um técnico num 
clube de futebol é de 6 meses, em média. Os motivos para 
isso, geralmente, são após eliminação de torneios ou sequ-
ência de resultados ruins. Isso vai na contramão do futebol 
europeu que aposta em projeto e não em resultados a cur-
to prazo. 

Só para dar um exemplo, na temporada 19/20 da Pre-
mier League, que começou por volta de junho, houve ape-
nas uma troca até o momento. O modesto Watford, lan-
terna do campeonato Inglês, demitiu o técnico Javi Garcia 
após 594 dias (20 meses) no comando da equipe. 

No Brasileirão só temos dois técnicos com mais tempo no 
cargo. Renato Gaúcho, do Grêmio e Odair Hellmann, do In-
ternacional. O gremista com 37 e o colorado com 23 meses 
de trabalho. O Grêmio é semifinalista da Libertadores e o Inter 
foi vice-campeão da Copa do Brasil. Alguma relação com o 
entra e sai de técnico?

O levantamento 
mostra que este ano 
os 25 clubes mais im-
portantes do futebol 
brasileiro já trocaram 
50 vezes de técnicos. 
Uma verdadeira má-
quina de triturar téc-
nicos. 

Se formos levar 
em conta desde 2003, 
época em que foi ins-
tituído o sistema de 
pontos corridos, nos-
sos clubes já trocaram 

1º Fortaleza/CE – 66
2º Atlético/PR - 65
3º Bahia/BH - 65

4º Vitória/BH – 65
5º Ponte Preta/SP – 62

6º Ceará/CE – 62
7º Figueirense/SC – 59

8º Avaí/SC – 57
9º Sport/PE – 57
10º Goiás – 55

Equipes que mais trocaram 
de técnicos desde 2003

1º Flamengo/RJ
2º Palmeiras/SP

3º Santos/SP
4º Corinthians/SP

5º Internacional/RS
6º São Paulo/SP
7º Grêmio/RS
8º Bahia/BH

9º Atlético/PR
10º Atlético/MG

Equipe Trocas
desde 2003

Este
ano

2
1
0
0
0
4
0
2
1
2

53
38
34
30
33
37
31
65
65
38

Primeiros colocados no Brasileirão

Foto: São Paulo F.C.

Foto: Cruzeiro E.C.
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Caixas de Direção
Bomba de Óleo  |  Transmissões

peças e serviços

Veículos Novos 

UTILITÁRIOS R$ (PREÇO) UTILITÁRIOS R$ (PREÇO)

CHEVROLET MONTANA(N.Serie) 
LS 1.4 8V ECO Eta./Gas. 2P 52.000
SPORT 1.4 8V ECO Eta./Gas. 2P 60.000
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 123.000
CD ADVANTAGE 4X2 2.5 16V ECOTEC FLEX Eta./Gas. 4P 89.990
CD LT 4X2 2.5 16V ECOTEC FLEX Eta./Gas. 4P  105.900
CITROEN JUMPER FURGAO 
L3H2 2.0 TB BLUEHDI 16V MT6 Dies. 5P 139.490
CHASSI CURTO TETO ALTO 2.0 TD Dies. 5P 117.000
CITROEN JUMPY 
FURGAO 1.6 HDI TB Dies. 5P 95.000
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 CHASSI 
(Comfort) 2.3 Dies. 2P 118.296
(Plus) 2.3 Dies. 2P  113.832
CHASSI 2.3 Dies. 2P 111.600
FIAT DUCATO FURGAO 
CARGO CURTO 2.3 Dies. 4P  117.000
CARGO MEDIO 2.3 Dies. 4P  127.300
MAXICARGO 2.3 Dies. 4P 135.990
MAXICARGO(Comfort) 2.3 Dies. 4P 142.790
MAXICARGO(Deluxe) 2.3 Dies. 4P 138.710
MAXICARGO(Volt) 2.3 Dies. 4P 138.166
FIAT DUCATO MAXICARGO 
10M3 MULTIJET ECONOMY 2.3 Dies. 4P 111.000
12M3 MULTIJET ECONOMY 2.3 Dies. 4P 113.000
FIAT FIORINO FURGAO(FLEX) 
EVO 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 4P 60.990
HARD WORKING 1.4 EVO 8V FLEX Eta./Gas. 4P 72.900
FIAT STRADA(CD)(Flex)  
FREEDOM 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 3P 76.000
HARD WORKING 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 3P 70.500
FIAT STRADA(CE)(Flex)  
HARD WORKING 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 2P 67.000
FIAT STRADA(CS)(Flex) 
FREEDOM 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 2P  63.600
HARD WORKING 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 2P 59.000
WORKING 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 2P 52.000
FIAT TORO 
ENDURANCE 4X4 2.0 16V AT9 Dies. 4P 129.000
ENDURANCE 1.8 16V AT6 FLEX Eta./Gas. 4P 97.000
ENDURANCE 1.8 16V MT5 Eta./Gas. 4P 92.990
FORD RANGER(CS)  
CHASSI XL 4X4 2.2 Dies. 2P 120.000

FORD RANGER CD 
XL 4X4 2.2 Dies. 4P 125.000
FORD RANGER CD(FLEX) 
XLS 4X2 2.5 16V FLEX Eta./Gas. 4P 109.000
XLT 4X2 2.5 16V FLEX Eta./Gas. 4P 117.000
FORD RANGER CS 
XL 4X4 2.2 Dies. 2P 126.000
FOTON CITYTRUCK 
10-16 4X2 3.8 16V Dies. 2P 145.000
FOTON MINITRUCK 
3.5-11 DT 4X2 2.8 16V Dies. 2P 110.000
3.5-14 DT 4X2 2.8 16V Dies. 2P 119.000
3.5-14 ST 4X2 2.8 16V Dies. 2P 114.000
HYUNDAI HR 
2.5 TB-IC 4X2 Dies. 2P 79.900
IVECO DAILY CITY 
30S13 CHASSI Dies. 2P 127.092
30S13 FURGAO Dies. 4P 147.900
30S13 GRAN FURGONE Dies. 4P 150.246
IVECO DAILY GRAN FURGONE 
35S14 Dies. 4P 149.800
45S17 Dies. 4P 143.500
55C17 Dies. 4P 154.000
IVECO DAILY MAXI FURGONE 
55C17 Dies. 4P 168.300
JAC V260 
2.0 16V Dies. 2P  83.410
KIA BONGO 
STD RS K.788 2.5 MT6 Dies. 2P  77.000
KIA BONGO K-2500  
STD 2.5 TB-IC 6M Dies. 2P 6512  77.000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 
CH. STREET EX LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P 117.000
CH. STREET EX LONGO T.BAIXO ED. 20 ANOS 2.2 TB Dies. 136.890
CH. STREET LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P 114.660
CH. STREET LONGO T.BAIXO ED. 20 ANOS 2.2 TB Dies. 3P 134.550
FURGAO STREET CURTO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P 118.370
FURGAO STREET CURTO T.BAIXO ED. 20 ANOS 2.2 TB Dies. 3P 127.680
FURGAO STREET EX LONGO T.ALTO 2.2 TB Dies. 3P 139.650
FURGAO STREET EX LONGO T.ALTO ED. 20 ANOS 2.2 TB Dies 147.630
FURGAO STREET LONGO T.ALTO 2.2 TB Dies. 3P 133.000
FURGAO STREET LONGO T.ALTO ED. 20 ANOS 2.2 TB Dies. 3P 143.640
FURGAO STREET LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P 122.360
FURGAO STREET LONGO T.BAIXO 9M3 2.2 TB Dies. 3P 119.700
FURGAO STREET LONGO T.BAIXO ED. 20 ANOS 2.2 TB Dies. 3P 131.670
MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 
CH. LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P 118.000
CH. LONGO T.BAIXO ED. 20 ANOS 2.2 TB Dies. 3P 128.620
FURGAO CURTO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P 124.600
FURGAO EXTRA LONGO T.ALTO 2.2 TB Dies. 3P 140.000
FURGAO EXTRA LONGO T.ALTO ED.20 ANOS 2.2 TB Dies. 3P 148.400
FURGAO EXTRA LONGO T.ALTO VIDRADO 2.2 TB Dies. 3P 144.200
FURGAO EX. LONGO T.ALTO VIDRADO ED. 20 ANOS 2.2 TB Dies. 151.200
FURGAO LONGO T.ALTO 2.2 TB Dies. 3P 134.400
FURGAO LONGO T.ALTO ED.LTDA 20ANOS 2.2 TB Dies. 3P 142.800
FURGAO LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P  128.800
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Veículos Novos 

UTILITÁRIOS R$ (PREÇO) CAMINHÕES  R$ (PREÇO)

FORD CARGO 1119 
4X2 Dies. 2P 143.000
FORD CARGO 816 
4X2 Dies. 2P 142.100
S 4X2 Dies. 2P 145.000
FORD F-350  
N.SERIE 150CV 4X2 Dies. 2P 130.000
FORD F-4000 
TURBO N.SERIE 150CV 4X2 Dies. 2P 139.000
TURBO N.SERIE 150CV 4X4 Dies. 2P 158.000
HYUNDAI HD80 
4X2 Dies. 2P 115.900
IVECO DAILY CHASSI 
40S14 Dies. 2P 129.000
70C17 Dies. 2P 152.200
IVECO DAILY CHASSI CAB.DUPLA 
70C17 Dies. 4P 149.000
HD 70C17 Dies. 4P  169.580
MERCEDES-BENZ 1016 
/31 ACCELO 4X2 Dies. 2P 168.000
/37 ACCELO 4X2 Dies. 2P 169.000
/39 ACCELO 4X2 Dies. 2P 170.690
/44 ACCELO 4X2 Dies. 2P 177.450
/46 ACCELO 4X2 Dies. 2P 172.380
MERCEDES-BENZ 815 
/31 ACCELO 4X2 Dies. 2P 159.500
/37 ACCELO 4X2 Dies. 2P 161.095
/39 ACCELO 4X2 Dies. 2P 172.372
/44 ACCELO 4X2 Dies. 2P 173.983
/46 ACCELO 4X2 Dies. 2P 175.450
VOLKSWAGEN 10.160 
DELIVERY 4X2 Dies. 2P 157.500
DELIVERY PLUS 4X2 Dies. 2P 140.000
VOLKSWAGEN 5.150 
DELIVERY 4X2 Dies. 2P  142.500
VOLKSWAGEN 8.160 
DELIVERY 4X2 Dies. 2P 151.500
VOLKSWAGEN 9.160 
DELIVERY 4X2 Dies. 2P  158.900
VOLKSWAGEN DELIVERY 4.150 
4X2 Dies. 2P 142.000
VOLKSWAGEN DELIVERY 6.160 
4X2 Dies. 2P 146.000
VOLKSWAGEN DELIVERY 9.170 
4X2 Dies. 2P 167.000
VOLKSWAGEN DELIVERY EXPRESS 
4X2 Dies. 2P 134.500
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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

MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 
CH. LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P 121.000
CH. LONGO T.BAIXO ED. 20 ANOS 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 140.000
FURGAO EXTRA LONGO T.ALTO ED. 20 ANOS 2.2 TB Dies. 150.000
FURGAO EXTRA LONGO T.ALTO VIDRADO 2.2 TB Dies. 3P 142.000
FURGAO EXTRA LONGO T.ALTO VIDRADO ED. 20 ANOS 152.000
FURGAO LONGO T.ALTO 2.2 TB Dies. 3P  136.000
FURGAO LONGO T.ALTO ED. 20 ANOS 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 117.000
CH.EXTRA LONGO T.BAIXO ED. 20 ANOS 2.2 TB Dies.  126.360
CH.LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P 112.320
CH.LONGO T.BAIXO ED. 20 ANOS 2.2 TB Dies. 3P  126.360
FURGAO EXTRA LONGO PROLONGADO T.ALTO 2.2 TB Dies. 3P  140.000
FURGAO EX. LNG. PROLONGADO T.ALTO ED. 20 ANOS 2.2 TB Dies 147.000
PEUGEOT EXPERT  
FURGAO 1.6 HDI TB Dies. 5P 89.000
PEUGEOT PARTNER FURGAO(Flex) 
(800Kg) 1.6 16V FLEX Eta./Gas. 4P 59.170
(800Kg) 1.6 16V FLEX Eta./Gas. 5P 61.000
RENAULT DUSTER OROCH(Flex)  
DYNAMIQUE 1.6 16V SCe FLEX Eta./Gas. 4P 77.000
EXPRESSION 1.6 16V SCe FLEX Eta./Gas. 4P 74.000
EXPRESS 1.6 16V SCe FLEX Eta./Gas. 4P 70.000
RENAULT MASTER CHASSI CAB 
L2H1 2.3DCI 16V Dies. 2P 109.000
RENAULT MASTER EXTRA FURGAO  
L3H2 2.3DCI 16V Dies. 3P 128.000
RENAULT MASTER EXTRA VITRE FURGAO  
L3H2 2.3DCI 16V Dies. 3P 141.000
RENAULT MASTER FURGAO 
L1H1 2.3DCI 16V Dies. 3P 114.000
RENAULT MASTER GRAND FURGAO 
L2H2 2.3DCI 16V Dies. 3P 120.000
RENAULT MASTER GRAND VITRE FURGAO 
L2H2 2.3DCI 16V Dies. 3P   129.600
TOYOTA HILUX(CS)  
4X4 2.8 TB MT Dies. 2P 129.000
CHASSI 4X4 2.8 TB MT Dies. 2P 122.550
VOLKSWAGEN AMAROK (CAB.SIMPLES)  
S 4X4 2.0 140CV TDi Dies. 2P  111.000
VOLKSWAGEN SAVEIRO(CD)(FLEX) 
ROBUST 1.6 8V FLEX Eta./Gas. 2P 62.300
VOLKSWAGEN SAVEIRO(CS)(Flex)  
ROBUST G6 1.6 8V FLEX Eta./Gas. 2P 49.500
TRENDLINE G6 1.6 8V FLEX Eta./Gas. 2P 61.000
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A vida dá tantas voltas que às vezes nos deixa confusos 
e incapazes de ver que tudo está no devido lugar.

Para ter sucesso, não basta descobrir o propósito 
da vida. É preciso ter coragem para realizá-lo.

O mundo é grande demais para esta vida tão curta, 
por isso faça algo de grandioso todos os dias.

Não existem coisas impossíveis quando o 
sonho comanda a vida. Acredite e lute!

Lute e não facilite a vida à dificuldade, até o 
mais difícil dos problemas tem solução.

Não fique apenas sonhando com uma vida melhor, lute 
por ela sem nunca deixar de aproveitar a que já tem!

Na vida, não deixe páginas em branco. Depois de 
virar a página, você não pode voltar atrás.

Tenha força que chegue para enfrentar os problemas da 
vida e fé suficiente para nunca desistir de lutar.

Siga em frente
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