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365 dias para
planejar e alcançar
A cada ano novo enfrentamos um turbilhão de publicidade incentivando
a gente a traçar metas mais ousadas, fazer uma lista de resoluções, começar
algo que seja inovador, etc, etc... isso porque essa mesma publicidade está
focada no dia 1º de janeiro como uma linha de partida, um claro começo de
tudo o que é novo.
Muito bom e muito legal, temos mesmo essa sensação de que tudo vai ser
melhor a partir do primeiro dia do ano. Mas é muita coisa para se fazer num
dia só. Na verdade, temos 365 dias do ano seguinte para planejar o nosso
progresso, novos objetivos e atividades, não precisamos da pressão de começar tudo num único dia.
A boa notícia é que 1º de janeiro não é o único dia em que acordamos
completamente novos, a cada 24 horas é uma oportunidade de fazer algo diferente, fazer uma escolha ousada, arriscar. Todo dia temos uma chance nova
para tentar, para planejar e realizar algo de novo.
Muitas vezes a gente nem traça metas pois pensamos que nunca vamos conseguir, aí vem aquele pensamento: “não vou nem tentar, pra quê?” E com essa
atitude você certamente não conseguirá mesmo. Portanto, livre-se de todas as
suas dúvidas e comece com uma lousa limpa, como no ano novo, seja no dia 1º
de janeiro ou 2 de fevereiro, não importa, sempre podemos começar.
Foco no que você realmente deseja e trabalhe para isso, é claro. A prosperidade e o sucesso não vão cair na sua cabeça se você ficar sentado no sofá,
com a televisão ligada e um pacote de batatinhas. Primeiro, você precisa perceber o grande potencial que tem e usá-lo bem. Você pode realmente realizar
qualquer coisa se se dedicar a isso.
Tenha confiança, permaneça forte e vai conseguir enfrentar os obstáculos,
porque eles vão aparecer. No final, orgulhe-se deles. Família e amigos estão
aí para nos ajudar quando somos derrubados, não se envergonhe em pedir
ajuda, ela faz parte. Anote seus objetivos e mantenha-os à vista, para que não
se esqueça do que foi definido.
É isso, pessoal, os 365 dias que chegarão são
365 dias de chance de progredir, de conseguir
mais e melhor. Nós, da Revista Frete Urbano,
desejamos a todos um Natal de muita luz e paz, e
um ano novo de prosperidade e saúde!!! E uma
frase de Albert Einstein para nos inspirar: “Aprenda com o ontem, viva o hoje, espere o amanhã.
O importante é não parar de questionar.”
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo! Obrigada pela atenção nestes 365 dias, espero vocês
nos próximos 365. Grande bejjo!
Carol Vilanova
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Notícias
Rodas de alumínio
na reposição
Linha multimarcas da
PACCAR Parts, a TRP
passa a disponibilizar
rodas de alumínio
no mercado brasileiro de reposição.
Voltado
ao transporte de
cargas ou para
ônibus, o produto tem como
destaque reduzir o
consumo de combustível, permitir o aumento a quantidade de carga,
além da durabilidade extra.
A rodas de alumínio TRP são forjadas, processo de fabricação que oferece cinco vezes mais resistência quando comparadas aos modelos convencionais, segundo a marca. São
quaro modelos diferentes de polimento e acabamento especial das faces da roda. O diâmetro é de 22,5” e a fixação com
dez furos, permitindo aplicação em diversas marcas de caminhões, carretas e ônibus; com garantia de 5 anos.

Reestruturação da rede
de concessionárias
A montadora Iveco, uma empresa do Grupo CNh Industrial, continua o plano de investimento de reestruturação da
sua rede de concessionárias. O objetivo é que os novos pontos de atendimento cubram a demanda por um serviço ágil
nas principais rotas do transporte.
Atualmente a Iveco conta com 71 pontos de atendimento
no país e a meta é alcançar 84 pontos até o final do ano. Em
outros países da América do Sul a marca tem 111 unidades
de atendimento, entre concessionárias e pontos assistenciais.
Atualmente, 85% das concessionárias atuam com base
nos Padrões de Pós-Venda da marca, em que o atendimento
aos clientes, padronização dos processos, agilidade e qualidade dos serviços são os mesmos, a reestruturação deve cobrir toda a rede com este padrão.

Homenagem pelos 40 anos
ZF do Brasil fez uma das maiores fabricantes de
amortecedores para linha de veículos pesados do Brasil em comemoração aos 40 anos da empresa. A Gardinotec nasceu em 1979 e é reconhecida nacionalmente
pela sua atuação no mercado de peças e serviços, fabricando e comercializando amortecedores para sus-
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pensão e cabine para caminhões e ônibus de todas as
marcas, além de estar presenta também na fabricação
de amortecedores especiais para trens e metrôs.
Orgulho de ser 100% nacional, a empresa conquistou ao longo dos anos certificados importantes como
ISO 9001:2015 e seus produtos têm certificado de
qualidade do Inmetro. Investir em capacitação e treinamento de seus colaboradores é primordial na Gardinotec, que acredita na empresa, que o sucesso é feito
de pessoas e para pessoas.
Autorizada ZF do Brasil e credenciada Bosch, comercializa direção hidráulicas, bombas de óleo, transmissão mecânicas, automáticas e automatizadas para
picapes, vans ônibus e caminhões, com amplo estoque
para pronto atendimento com peças originais. Possui
oficina especializada totalmente equipada para atender os seus clientes.

No trânsito, dê sentido à vida.

CITROËN
VOCÊ

• Revisões com preço fixo
• Assistência guincho por 8 anos em caso
de pane ou colisão (mesmo fora da garantia)
• Revisões no mesmo dia

Rua Guaicurus, 175
Lapa – São Paulo/SP
(11) 5503-3000
(11) 9 9515-5186

Avenida Gastão Vidigal, 1.835
Vila Leopoldina – São Paulo/SP
(11) 3990-3900
(11) 9 5063-4988

Notícias
Parceria para bom comportamento no trânsito
A Transportadora Jamef e a Polícia Militar de
São Paulo firmaram parceria num projeto chamado
“Teatro de Fantoches: Educando
para o Trânsito de uma Maneira
Educativa”, voltado para crianças
de escolas públicas e privadas de
São Paulo.
O projeto nasceu em 2011,
quando dois Policiais Militares
palestravam em escolas para
adolescentes e hoje leva para o
público infantil dicas de conscientização sobre trânsito duran-

Mecânico brasileiro
na Alemanha
O técnico Fernando Henrique da Cruz, funcionário da concessionária Irmãos Davoli de Mogi Mirim (SP), é o grande campeão doa competição “Global TechMasters Truck”, promovido
pela Mercedes-Benz Trucks, na Alemanha. Ele havia sido medalha de prata em 2013.
Ele conquistou o título de melhor técnico do mundo em
diagnóstico de caminhão concorrendo com mecânicos de 11
países: Alemanha, Brasil, Finlândia, Suíça, Áustria, Romênia,
Itália, Rússia, Grécia, Turquia e Polônia. Com cinco representantes, sendo quatro da Rede de Concessionários e um da fábrica, a equipe brasileira teve destaque no desempenho nas
atividades teóricas e práticas, especialmente pelo envolvimento com o Novo Actros.

8

REVISTA FRETE URBANO

te o dia a dia, com apresentações que duram em
média de 30 a 45 minutos.
As mais de 180 apresentações
foram assistidas por mais de 300
mil crianças neste período, em
800 lugares visitados (entre escolas públicas, particulares, igrejas,
ONGs, hospitais e eventos). As
instituições que estiverem interessadas entrem em contato por
meio do e-mail: teatrodefantoches@policiamilitar.sp.gov.br ou
telefone (11) 2618-1110.

Oficina de Clássicos

A Volkswagen apresenta pelo segundo ano
consecutivo a campanha promocional Oficina
de Clássicos, que presenteia clientes com produtos colecionáveis dos clássicos da marca,
além de sortear um Virtus e doze bikes dobráveis ao final da promoção.
A mecânica da promoção é a seguinte: a
cada R$ 600 compradas em peças ou serviços, em qualquer uma das concessionárias ou
autorizadas VW de todo o País, o cliente recebe um kit com dois pratos estampados da
coleção, além do Pin code para concorrer aos
sorteios. Veículos acima de quatro anos serão
contemplados com prêmios extras.
O Pincode deve ser cadastrado no site da campanha www.oficinadeclassicos.com.br. A promoção, válida para pessoas físicas maiores de 18
anos, segue até 31 de janeiro de 2020.

No trânsito, a vida vem primeiro.
No trânsito, a vida vem primeiro.

ASSEGURE
100%
DA
ASSEGURE
100%
DA
LUBRIFICANTES
MTECH
LUBRIFICANTES MTECH
SUA VISIBILIDADE
VISIBILIDADE
SUA
VOCÊ JÁ
JÁCONHECE?
CONHECE?
VOCÊ
COM PALHETAS
PALHETAS
COM
MTECH.
MTECH.

NOSSOS LUBRIFICANTES POSSUEM TECNOLOGIA DE PONTA PARA LUBRIFICAÇÃO
NOSSOS LUBRIFICANTES POSSUEM TECNOLOGIA DE PONTA PARA LUBRIFICAÇÃO
DE MOTORES E TRANSMISSÕES, PODEM SER APLICADOS EM MOTORES DIESEL E
DE MOTORES E TRANSMISSÕES, PODEM SER APLICADOS EM MOTORES DIESEL E
FLEX, ASSEGURANDO O MELHOR DESEMPENHO E VIDA ÚTIL.
FLEX, ASSEGURANDO O MELHOR DESEMPENHO E VIDA ÚTIL.

WWW.MTECH.COM.BR
WWW.MTECH.COM.BR
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Habilitação

A

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é a principal ferramenta de um motorista, além do próprio
veículo, é claro. O Artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que apenas estão aptos a dirigir
os motoristas portadores de uma CNH dentro do prazo de
validade, ou o cidadão é passível de punição.
Situações como dirigir sem carteira, com a carteira vencida, suspensa ou cassada ou ainda guiar veículo com categoria diferente do que consta CNH é infração gravíssima;
cuja penalidade é ter a multa multiplicada por três e pode
acontecer a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado.
Uma das vantagens do segmento de VUCs, os veículos
urbanos de carga, é que a maioria deles pode ser dirigida
com a Carteira Nacional de Habilitação categoria B, que
abrange carros de passeio. Mas é melhor conhecer direitinho ao que se refere cada categoria em relação aos veículos
que dirige.
De acordo com o Art. 143 do CTB, o Sistema de Habilitação brasileiro prevê cinco categorias de CNH, que determinam o tipo de veículo que o motorista pode dirigir. Confira
cada uma delas:

I - Categoria A: condutor de veículo motorizado de
duas ou três rodas, com ou sem carro lateral;
II - Categoria B: condutor de veículo motorizado, não
abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não
exceda a oito lugares, excluído o do motorista;
III - Categoria C: condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a
três mil e quinhentos quilogramas;
10
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Qual
categoria de
CNH é ideal
para seu
trabalho
IV - Categoria D: condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a
oito lugares, excluído o do motorista;
V - Categoria E: condutor de combinação de veículos
em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou
D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer
ou articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais
de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares. (Redação dada pela Lei nº 12.452, de 2011)
É bom saber que a categoria B não habilita o motorista
para dirigir motocicletas, para dirigir tanto carros de passeio
quanto motos ou triciclos, é preciso solicitar a carteira de
motorista para as categorias A e B.
Outro ponto importante é que a CNH B, também é permitido o acoplamento de reboques e semirreboques, desde
que o conjunto da extensão e veículo não ultrapasse o peso
ou lotação máximos definidos nesta categoria. A condução
de carros puxando trailers, porém, pode ser feita apenas
com a categoria E.
Para tirar a carteira nas categorias A e B o candidato deve
passar por exames médico e psicológico, além de aulas e
provas teóricas e práticas. A renovação de todas as CNH é
feita a cada cinco anos, a menos que o condutor tenha mais
que 65 anos, neste caso é a cada 3 anos.
A mudança de categoria depende pode ser feita, mas
para isso, dependendo de que categoria está se candidatando, conta tempo mínimo e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser
reincidente em infrações médias,
durante os últimos doze meses.
Além do mais, pode exigir cursos
específicos.
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Entrevista

Solução completa para
o mercado de vans
Jefferson Ferrarez, diretor de Vendas e Marketing Vans da Mercedes-Benz do Brasil, fala
sobre o importante mercado de large vans e a participação da Sprinter, que oferece soluções
completas com inovações tecnológicas, recursos de segurança e uma rede preparada

Revista Frete Urbano: Em caminhões temos o Slogan,
“As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve”, como a Mercedes-Benz ouve os clientes de vans?
Jefferson Ferrarez: Quando falamos de large vans, que
cobre o espaço de 3,5 a 5 toneladas de PBT, tanto nas versões passageiros, chassi-cabine ou furgão, em forma natural
ou transformadas, além do comum canal de comunicação
com a nossa rede, por meio de um diário de informação
e do 0800, intensificamos as ações e contatos diretos com
clientes, com implementadores e transformadores. Ouvir direto o cliente permite escutar a informação sem filtro, de
forma rápida, simples e clara, o que traz uma velocidade
muito grande para nossa atuação. Entre as ações que usamos, destacamos a participação em eventos de diferentes
segmentos, como a feira de franquias, por exemplo, em
que boa parte dos visitantes são empreendedores, então a
Mercedes-Benz vai ao evento com um estande para apresentar os seus produtos para esse público. Ali, temos a equipe
de concessionários e nosso próprio time da fábrica, que vai
ouvir dos clientes o que eles estão precisando. Essa onda do
empreendedorismo está muito atuante no Brasil e nós queremos ser parceiros desses empreendedores, ouvir o que eles
estão pensando para trazer as soluções para eles. O mesmo
acontece com o mercado de turismo, A Mercedes-Benz se
faz presente na feira deles, onde os clientes estão, e ouve
deles o que eles estão vendo como futuro de mercado e
como a marca pode ajudar. Uma outra maneira é um evento
que é organizado pela própria Mercedes-Benz para mostrar
a nossa tecnologia embarcada, por exemplo, principalmente, no quesito segurança. Chamamos os clientes para testar
o sistema de estabilidade, o ESP adaptativo. Então, fazemos
uma ação de demonstração do veículo, por meio de testes
de rodagem com o sistema ligado e desligado. Neste mo12
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mento, o cliente pode comprovar o diferencial do veículo e
nós ouvimos deles se isso é importante e o que mais que ele
precisa neste quesito, como a Mercedes-Benz pode auxiliar,
ou fazendo demonstração ou oferecendo treinamento para
aproveitar o melhor do veículo. Vamos enfatizar que no caso
do ESP adaptativo, este é um sistema de série em todas as
versões da Sprinter. Algo que a Mercedes-Benz por filosofia
não abre mão, desde a versão mais simples a van tem que
ter esses itens de segurança, está no DNA da marca, fica
mais caro, mas é inegociável. Tem que ter o pacote completo
de segurança.

Entrevista
vans, esses ficam dentro dos
RFU: Depois de 2016, tivemos
concessionários de veículos
agora em setembro um novo
A MB não abre mão,
comerciais. Ambos são locapacote de mudanças na Sprindesde a versão mais
lizados nos grandes centros,
ter, o que podemos destacar?
onde ficam o maior volume de
Jefferson: Em termos de
simples as vans tem
mercado para esse segmento.
tecnologia, podemos destacar
que ter os itens
Atualmente temos cerca de
a introdução do exclusivo sis180 concessionários de veítema multimídia MBUX com
de segurança, fica
culos comerciais MB no Brasil
tela touch screen, espelhamais caro, mas é
que trabalham com a linha
mento de aplicativos compatíSprinter, dentre os quais 7 são
inegociável.
veis do celular, operação mãos
vans centers e 37 centros eslivres, entrada USB e câmera
pecializados em Vans.
de ré na tela multimídia. Esse
item oferece mais praticidade para o dia a dia do motorista,
RFU: A marca incentiva o test-drive antes da aquisição de
além de conforto, segurança e produtividade.
uma van?
Entre outras grandes novidades, trouxemos também a direJefferson: Muito. É uma das principais ferramentas de
ção elétrica e os inéditos e exclusivos Assistente Ativo de Frevenda. Tanto o test-drive quanto a demonstração de produnagem (ABA), Assistente de Fadiga e também o Assistente
to. O teste pode ser agendado na concessionária, mas não
de Subida em Rampa.
é incomum o cliente chegar lá e ser atendido. O concessionário tem o carro para isso e é importante o cliente fazer os
RFU: O que vende mais, vans de passageiros, furgões ou
seus testes. Também incentivamos a demonstração do prochassis com cabina?
duto, quando o veículo é cedido ao cliente em comodato
Jefferson: Historicamente, o mercado de vans de passageipara que eles apliquem o veículo na operação dele, e possa
ros sempre foi maior, chegava a 55% do volume em relação
coletar mais dados de performance e tirar as suas conclusões
aos de carga. Hoje isso mudou um pouco, no segmento de
com relação ao custo benefício. Os programas podem ser
carga, chegamos a um impacto técnico com o furgão tendo
feitos pelas concessionárias ou direto com a fábrica, temos
38% do segmento, van de passageiro com 37% furgão e
veículos para fazer o suporte ao cliente e ao concessionário,
25% de chassi-cabine, então, o mercado de carga, que junta
atendendo as necessidades do mercado
as duas últimas versões está maior atualmente. Vale lembrar
que o segmento de large vans cresceu 70%, como um todo
RFU: O que é oferecido em termos de planos de revisão?
do ano passado para cá.
Preço fixo, mão de obra facilitada, o que tem para o transportador?
RFU: Quais modelos podem ser dirigidos com carteira B?
Jefferson: A Mercedes-Benz se preocupa muito com este
Jefferson: A Sprinter Street é livre de zona de restrição,
segmento. Temos os planos de manutenção com o progracom 3,5t toneladas, e pode ser dirigida com CNH categoria
ma Service Care, que ganhou novas configurações com a
B, a mesma usada para automóveis e caminhonete. Temos
chegada do novo veículo. Temos também o contrato de maversões maiores, com diversos tipos de entre eixo, que exinutenção que pode ser parcelado diretamente com a fábrigem a carteira profissional.
ca, ou seja, o cliente escolhe o caminho que for melhor pra
ele, e embute na parcela do veículo. Faz sentido para ele
RFU: Onde a Sprinter é produzida?
ficar mais tranquilo e não se preocupar em mexer no capital
Jefferson: Os veículos são produtos na Argentina, desde
dele, por isso incentivamos o cliente para dar mais essa co1997, nas versões passageiros, furgão e chassi-cabine, e
modidade para ele.
com possibilidade de mais de 60 configurações.
Ampliamos os itens da Alliance Parts, o que monitora bastante a competitividade das peças para o cliente. Porque a
RFU: A Rede de concessionários da Mercedes-Benz tem alpreocupação no final é que o cliente tenha o veículo operanguns pontos exclusivos para clientes de vans, não é? Como
do na melhor performance, se ele faz com peça da marca,
funciona?
temos essa garantia, e a certeza que o seu produto tem o
Jefferson: Temos dois modelos personalizados par atender
mesmo nível de segurança, resistência e durabilidade para o
os clientes de vans: os Vans Center, que são concessionários
negócio dele. Apresentamos a solução mais atrativa e posidedicados, e os centros especializados em vans, que contiva para o cliente.
tam com equipes dedicadas ao atendimento de cliente de
REVISTA FRETE URBANO
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RFU: Em sua opinião, qual a expectativa para o nosso segmento até o final de 2019?
Jefferson: O mercado cresceu 70% se comparado ao ano
passado, em large vans, tivemos uma queda, só que foi mais
espaçado e está voltando paulatinamente. Mas a perspectiva
é boa, estamos distantes de 2013, no ano passado o mercado
foi de 23.100 unidades de vendas no total. Este ano já estamos com 27.200. Eu imagino que fechamos o ano em torno
de 32 mil unidades esse ano, um crescimento interessante.
Acho que pro ano que vem o mercado continua com a tendência de crescimento. Em 2014 passamos de 44 mil. Então
tem espaço para crescer mais. E a frota deve ser renovada, os
clientes costumam trocar o veículo entre cinco e sete anos.
RFU: Na Europa, a Mercedes tem programas para vans eletrificadas e até autônomas, e-drive vans, alguma chance desses veículos fazerem sucesso aqui?
Jefferson: Previsão, vontade... acredito muito no veículo
elétrico, gosto da tecnologia, da ideia, do conceito. O fato é
que o nosso pessoal de engenharia está esperando maturar
mais, entender os ajustes que podem ser feitos para melhorar em termos de performance, e estamos ligados no assunto. Assim que vislumbrar uma possibilidade, gostaria de
fazer um teste. Temos alguns obstáculos, não é só a autonomia, é a infraestrutura, as condições de rodagem das nossas
ruas, é complicado, afinal, um veículo elétrico é muito mais
sensível. É um grande desafio, o preço ainda está fora para
nossa economia, para que faça sentido no ponto de vista
econômico diante da nossa situação e da relação de custo
benefício para os clientes, mas isso pode mudar rápido.
RFU: Em sua opinião, esse é o futuro para os veículos de
carga urbano? E quanto aos autônomos
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Jefferson: Protótipos surgiram 4 anos atrás como conceito, está sendo investido, também acho que é um futuro um
pouquinho mais distante que a eletrificação, fazemos testes
em parceria com empresas, um conceito que a gente busca
para inovar no segmento.
RFU: Em sua opinião, o que podemos esperar deste segmento?
Jefferson: O crescimento de large vans como um todo, o
que é positivo para economia, e está crescendo entre os empreendedores, é bom mostrar esses dados, em relação ao que
a gente vive esse ano. É relevante mostrar esse aquecimento
específico e dentro desse crescimento, o da Mercedes-Benz
com a vans, e trabalhamos em estratégias e ações novas para
surfar nessa onda. Quero dar ênfase para essa questão da
tendência de crescimento da economia, o que é muito importante, interessante, todo mundo respirar um pouco desse
ar novo. Estamos contaminados, todo mundo assustado, por
isso, trazer esse tipo de informação é importante para o mercado como um todo. Não deixar de lado que a Mercedes-Benz
vem melhorando cada vez mais a forma de ouvir o cliente e
está trazendo informações rápidas para os clientes, seja na
manutenção, nas ferramentas de demonstração, participando
de eventos onde os cliente estão, estamos preparando para a
recuperação do mercado, da forma que entendemos ser mais
eficaz, que é estar lá fora ouvindo o mercado e trazendo a
solução que precisa, o mais rápido possível.
RFU: O que aconteceu como Vito?
Jefferson: Este é um mercado que eu acredito bastante,
o de mid vans. Mas a planta da Argentina interrompeu a
produção lá no começo do ano, e agora estamos analisando
novas estratégias para atuar nesse mercado.

Economia

Mudanças nas
regras para se
aposentar

U

m tema que vem tomando conta dos noticiários
é a reforma da Previdência Social, e para entendermos melhor sobre o assunto, vamos voltar na
história para saber como tudo começou. Inicialmente, na
década de 20, o país criou um marco jurídico na atuação dos
sistemas previdenciários, e ali foram criadas as CAP’s - Caixas
de Aposentadorias e Pensões
Na década de 60, com a Lei Orgânica de Previdência
Social foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social
– INPS. O instituto unificou as ações da previdência para os
trabalhadores do setor privado, exceto os trabalhadores rurais e os domésticos. Com a Constituição de 1988, foi criado
o conceito de Seguridade Social composto pelas áreas da
Saúde, Assistência e Previdência Social.
Em 1999, entrou em cena o fator previdenciário, pela Lei
9.876/99, como alternativa de controle de gastos da Previdência Social, que guarda relação com a idade de aposentadoria ou tempo de contribuição e com a expectativa de
sobrevida no momento de aposentadoria.
Até antes da mudança, para se ter direito a aposentadoria por tempo de serviço, as mulheres precisavam contribuir
durante 30 anos e os homens durante 35 anos e idade mínima de 53 anos de idade.
No último mês de novembro, o Congresso promulgou
a reforma da previdência.
Entre as mudanças, estão fixação de idade mínima para
se aposentar (65 anos para

Alberto Savioli,
economista com
pós graduação em
gestão pela USP

homens e 62 anos para mulheres), regras de transição para
o trabalhador ativo e média dos salários recebidos para o
cálculo do benefício.
Para quem já está aposentado, nada muda. Quem já
reuniu os requisitos para se aposentar, terá seus direitos preservados, para quem ainda está no mercado de trabalho haverão regras de transição de um sistema para o outro, mas
todos esses terão de trabalhar mais para se aposentarem.
Vejamos algumas alterações no novo sistema:
•
Fixação de idade mínima para se aposentar (65
anos para homes e 62 anos para mulheres;
•
Tempo mínimo de contribuição (15 anos para mulheres e 20 anos para homens)
•
O valor da aposentadoria do setor privado será calculado com base na média de todo o histórico de contribuição do trabalhador.
Como vimos, o tempo de contribuição diminuiu, porém
quem quiser se aposentar com o tempo mínimo, receberá
apenas 60% do valor de contribuição, subindo 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição, neste novo cálculo
os homens terão que trabalhar 40 anos para ter direito a
100% do valor contribuído e a mulher 35 anos.

Regras de transição
Uma regra que deve atingir grande parte dos trabalhadores na ativa e que começaram a trabalhar cedo, é a de sistema de pontos (86/96), no qual é considerada a somatória
da idade com o tempo de contribuição. A transição prevê o
aumento de 1 ponto a cada ano, chegando a 100 pontos
para mulheres (em 2033) e 105 para homens (em 2028).
O INSS, recebeu uma quantidade grande de aposentadorias nestes meses, que antecederam a promulgação da
reforma, causando grande atraso nas análises de aposentadorias e a recusa de grande parte delas, o que deverá causar
um grande número de casos judicializados.
REVISTA FRETE URBANO
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Frete a frete

O Samuel Patrício tem 28 anos e já trabalha há
sete anos como motorista. Ele começou por acaso
na profissão. “Apareceu a oportunidade e eu aproveitei”, explica o motorista. Samuel trabalha para
a loja de móveis planejados Todeschini e dirige um
Lifan ano 2012, que pertence a empresa. O Samuel é de Santos e, além de dirigir pelas estradas
da Baixada Santista, também vai ao Litoral Norte
de São Paulo.

O Wanderlei Ferreira tem 43 anos e já passou
cerca de metade da vida dirigindo: começou na profissão quando tinha uns 20 anos. Ele atualmente
trabalha para uma transportadora, dirigindo uma
Volkswagen Delivery, ano 2011. O Wanderlei diz que
adora o que faz e não trocaria essa profissão por
nada. “É como uma terapia”, explica o motorista.
O ajudante do Wanderlei é o Anderson Igor, de 23
anos. Ele estava começando no trabalho no dia em
que conversamos com eles. Apesar de estar estreando naquele dia, Anderson disse que estava bem contente com o novo emprego e gostando bastante.

Ser motorista é uma profissão na qual os homens são
maioria, mas isso nunca assustou a Cláudia Honorato. Ela,
que tem 50 anos, já trabalha há dez como motorista e
não quer outra vida. Ela atualmente dirige uma Iveco Daily
2013, que é dela mesmo, mas a já dirigiu desde caminhões leves até pesados. Quando questionamos qual tipo
de veículo gosta mais, a motorista foi diplomática: gosta
dos VUCs pela vantagem de não haver restrições de horário, mas também gosta dos grandes, que para ela, são
melhores na estrada. A Cláudia, que transporta de tudo,
está bastante feliz com a sua Iveco, mas que sonha um dia
dirigir uma carreta. Empoderada ela, não?
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DHL
Fundada em 1969 em São Francisco (EUA), a DHL é
uma empresa global de logística. No mundo inteiro, a
companhia conta com 380 mil funcionários espalhados
em 220 países e territórios. No Brasil, a empresa tem
quatro divisões: DHL Express, que faz serviços expressos de entrega, a DHL eCommerce, que realiza serviços
padrão de encomendas nacionais e internacionais para
clientes corporativos e consumidores, bem como serviços de logística e facilitação de eCommerce, a DHL Global Forwading, que é Especialista em transporte aéreo,
marítimo e rodoviário e a DHL Supply Chain, provedora
de logística de contratos.

Conversamos com
Fábio Miquelin, diretor
sênior de Transportes
da DHL Supply Chain
Brasil para saber mais
sobre a frota de VUCs
da empresa. A frota,
que possui tanto veículos próprios quanto
agregados, é grande,
possui cerca de 350
veículos, escolhidos de
acordo com as características da operação, do destinatário e das restrições de tráfego.
Os VUCs são utilizados para as entregas urbanas,
transportando cargas menos volumosas e não tão consolidadas em uma única nota fiscal. A empresa quer
aumentar a emprego de VUCs. “A aposta para essa frota no futuro é que ela seja cada vez mais utilizada nas
grandes metrópoles devido à concentração de pessoas
e legislação de restrições a trânsito de veículos grandes.
Para tanto, esperamos que haja mais oferta por parte
das montadoras de veículos sustentáveis para este modelo, como veículos elétricos”, conclui Miquelin.

O Roberto Santana, de 53 anos, tem experiência
de sobra no ramo, afinal, ele trabalha como motorista
há mais de 30 anos. Atualmente ele trabalha para a
Camila Design, uma loja de móveis localizada em Santos (SP). Nessa empresa, ele começou como montador
e passou para motorista. O Roberto dirige uma Mercedes 610 ano 2002 que pertence a companhia para
qual trabalha. Quando perguntamos o que ele mais
gosta no seu trabalho, ele não sabe dizer. “Gosto de
tudo que faço”, explica ele sorrindo.

REVISTA FRETE URBANO

17

17

Frete a frete

O José Carlos de Almeida tem 38 e trabalha com transporte de cargas há apenas quatro anos. Apesar do relativo
pouco tempo na função, o José Carlos não é novato por
trás do volante: antes de começar a trabalhar transportando cargas, ele era motorista de ônibus e vans de passageiros. O José é proprietário de um Acelo 815, ano 2016
e transporta linha branca. O itinerário é longo: ele sai de
Praia Grande (no litoral de São Paulo), vai até São Bernardo do Campo para buscar carga e a entrega nas cidades
de Peruíbe e Itanhaém. O motorista gosta bastante do que
faz, mas como gosta bastante de lidar com o público, às
vezes sente falta de transportar passageiros.

O Ângelo Augusto Branco, de 36 anos, trabalha há dez anos como motorista. Ele dirige um Kia
Bongo 1998/1999 que é dele mesmo. Ele trabalha
com dois ajudantes: o Rilton de Oliveira e o Igor
Cabral. Rilton também tem 36 anos e de acordo
com os colegas, já nasceu ajudando a carregar mudança. O Igor tem 24 anos e trabalha desde novo.
Os três dizem gostar bastante do que fazem.
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Há uns 20 anos trabalhando como motorista,
o Willians Batista, de 43 anos trabalha para a empresa Risso Transportes há pouco mais de um ano,
dirigindo um Cargo 815, ano 2010. Willians gosta
bastante do que faz. “Trabalhar na rua, ver gente diferente, tudo isso é muito bom”, explica. O motorista, que é de Praia Grande, cidade do litoral paulista,
diz que não tem preferências na hora de carregar o
caminhão. “Se tiver nota fiscal e for tudo legalizado,
levo qualquer coisa”, brinca ele. Motorista antenado, procura sempre acompanhar os lançamentos de
VUCs. “O novo Volkswagen Delivery Express chamou
bastante a minha atenção, é um veículo que eu gostaria de dirigir um dia”, conta ele, antes de embarcar
no veículo e partir para a próxima entrega.

O Helinton Luís Matos, de 46 anos, já trabalha no ramo há uns 30
anos. O gosto pela profissão vem de família: ele começou novo, como
ajudante do tio e continuou. Depois tirou a habilitação e começou a
dirigir. Atualmente ele dirige um cargo 815, ano 2014, que pertence
a um colega. A bordo do veículo, o Helinton presta serviços para a
empresa Nutriminas. Quando perguntamos o que ele mais gosta na
sua profissão, o motorista, que é de São Roque (SP), diz que gosta
de tudo, não tem preferência. “Quando se faz o que gosta, não tem
tempo ruim. Claro, as vezes tem algo que atrapalha, como a chuva na
hora das entregas, mas ainda assim gosto de tudo”, explica.

Millenium Transportes
A Millenium Transportes e Logística é uma empresa que atua em serviços de mudanças (comerciais, industriais e residenciais), desmontagem e remontagem
de estações de trabalho, guarda e armazenamento de
móveis e equipamentos, coletas e entregas expressas e
transporte de obras de arte. A companhia afirma que o
seu diferencial é a mão de obra diferenciada, que conta com cuidado especial na hora de acomodar os itens
no caminhão. Sustentabilidade também é peça importante para a companhia: ao término de cada mudança,
todo o material usado é
recolhido e destinado à
reciclagem.
Com unidades em
São Paulo e Rio de Janeiro, a empresa trabalha em parceria com a
New Surface, que atua
com um modelo de gerenciamento. Segundo
a companhia, esse modelo visa proporcionar
ao cliente um panora-

ma completo dos serviços prestados.
A frota de VUCs da Millenium conta com três veículos. Apesar de pequena, os VUCs tem bastante importância na hora de trafegar em locais com restrição
de veículos. “Os critérios de escolha de veículos são locais com restrição ao trânsito de caminhões, locais com
dificuldades de estacionamento e vias com dificuldade
de circulação para caminhões de grande porte”, explica Celso Amorim, gerente de operações da Millenium
Transportes. A frota é própria e é mais utilizada para
fazer transportes sensíveis e de obras de arte.
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Mobilidade urbana
e sustentável: qual a
melhor solução?
No transporte de cargas, as opções para reduzir a emissão de poluentes são os veículos
elétricos e os movidos a gás. Ambos já fazem parte da nossa realidade, pelo menos em
protótipos no Brasil e no mundo
Texto: Carolina Vilanova | Fotos: Divulgação
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A

chegada do século XXI trouxe consigo preocupações que a gente não tinha no passado: economizar energia e água, levar uma vida mais saudável,
produzir menos lixo e baixar os níveis de emissão
de poluentes na atmosfera.
Cidades da Europa e dos EUA começaram a adotar essas
medidas há um pouco mais de tempo do que nós, no Brasil,
mas a necessidade chegou por aqui e temos que nos adaptar a essa nova realidade se queremos ter uma qualidade
melhor de vida e garantir a sobrevivência no nosso planeta.
O segmento de transporte de cargas, seja urbano ou
rodoviário, é um grande consumidor de energia e emissor
de gases que provocam o efeito de estufa, prejudicial para
nossa convivência. Mas como viver sem o transporte, não
é mesmo?
Para que a distribuição dos insumos dentro das cidades
e por todo o país aconteça, montadoras e sistemistas trabalham incansavelmente em busca de soluções, que melhore a
eficiência energética dos veículos ao mesmo tempo em que
reduza a emissão de gases. Tarefa nada fácil, mas possível,
como pudemos ver, por exemplo, na Fenatran e em outras
feiras pelo mundo.
Fala-se hoje em duas frentes de alternativa para a almejada “Emissão Zero” no transporte de cargas: veículos elétricos e veículos movido a gás natural, que vem em diferentes
opções. Na Europa já circulam em maiores quantidades,
aqui temos algumas versões rodando por aí.

Tomada de energia
Vamos conhecer o que temos nas ruas e estradas do
mundo e que podem tornar-se opções para o futuro da mobilidade no Brasil e no mundo. A Scania, por exemplo, já
até mesmo vendeu o seu primeiro caminhão movido a Gás
Natural Veícular (GNV) ou biometano. Trata-se do modelo
R 410, que foi adquirido pela RN Logítica, de São Paulo, ou
seja, roda aqui mesmo.
Este caminhão tem 410 cavalos de potência na configuração de tração 6x2 é ideal para curtas e longas distâncias.
O motor é do Ciclo Otto (o mesmo conceito dos automóveis)
e 100% a gás (natural ou liquefeito – só diferentes um na
forma gasosa e outro na líquida) e biometano, ou mistura
de ambos. A marca afirma que a redução de emissões de
CO2 pode chegar a até 15% em comparação a similares a
diesel, se abastecido com GNV, e até 90% se o combustível
for o biometano.

A Volkswagen Caminhões e Onibus apresentou ainda
o ano passado o e-Delivery, um modelo 100% elétrico que
também já está rodando, em parceria com a cervejaria Ambev. Com capacidade de até 14 toneladas, é perfeito para
entregas urbanas.
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O modelo é construído na configuração 6x2 e traz novo
conjunto de trem de força e arquitetura modular que pode
atender outros modelos. Este VUC que roda por aqui tem
motor elétrico capaz de entregar até 260kW de potência
com autonomia de até 200 km, variando de acordo com
as condições de operação. A recarga das baterias pode ser
realizada de forma flexível (30% em 15 minutos ou 100%
em 3 horas), como melhor se encaixar na disponibilidade de
infraestrutura.
Investindo ainda em novas tecnologias ao redor do mundo, a marca mostra o ID. Buzz Cargo como um veículo que
ultrapassa uma nova era de direção. Totalmente elétrico e
digital não apenas permitirá a condução autônoma e a entrega de mercadorias em um futuro próximo que permite a
escolha de baterias de tamanhos diferentes, dependendo da
necessidade do transportador. Isso permite faixas de condução de cerca de 330 km a mais de 550 km de autonomia.

A Daimler Trucks & Buses afirma estar completamente
comprometida com os objetivos do Acordo de Proteção Climática de Paris e, assim, com a descarbonização de nossa
indústria. Ter transporte neutro de CO2 na estrada até 2050
é objetivo final da companhia.
O eActros é baseado na estrutura do Mercedes-Benz
Actros, com dois motores elétricos próximos aos cubos das
rodas do eixo traseiro que fornecem a tração, cada um com
uma potência de 126 kW e torque máximo de 485 Nm. A
taxa de transmissão usada eleva isso para 11.000 Nm em
cada roda. As baterias de íon de lítio com capacidade de 240
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kWh fornecem ao eActros a energia necessária. Dependendo
da saída de carga disponível, as baterias podem ser carregadas completamente em menos de duas horas (a 150 kW).
Para a distribuição urbana, o FUSO Vision F-Cell, também
da Daimler, é protótipo que utiliza célula de combustível. A
ideia é testar as possibilidades da tecnologia de células de
combustível para vários veículos comerciais. Com 7,5 tonneladas, possui uma unidade com uma potência máxima de 135
kW. O alcance é de até 300 quilômetros. A arquitetura do
trem de força elétrico “Vision F-Cell” é basicamente comparável à de um caminhão movido a bateria, com bateria significativamente reduzida e de tanques de hidrogênio adicionais.

A ofensiva da Renault abrange toda uma gama de veículos comerciais leves com redução de emissões, este é o
Renault MASTER Z.E. Hydrogen. Segundo a marca, a célula
de combustível de hidrogênio fornece energia adicional para
até 3 vezes mais alcance do que veículos 100% elétricos,
com um tempo de carregamento de apenas 5 a 10 minutos.
No final, são veículos híbridos, que operam com uma célula de combustível combinando hidrogênio de seus tanques
com oxigênio do ar para produzir eletricidade e alimentar o
motor elétrico. Para a marca, essa é a solução para melhor
mobilidade nos centros das cidades.

Tecnologia
As francesas Peugeot e Citroën também investem na Europa em uma gama completa de comerciais leves, porém,
com solução 100% elétrica. A Peugeot destaca o e-EXPERT
que é oferecido com dois tamanhos de bateria: 50 kWh,
para uma autonomia de 200 quilômetros (WLTP) e 75 kWh,
para uma autonomia de 300 quilômetros (WLTP).

A versão 100% elétrica do Jumpy será lançada em 2020,
e vai se juntar em breve ao New Berlingo Van também elétrico até 2021. A Jumpy segue os parâmetros da e-Expert,
oferecendo dirigibilidade e acesso a áreas restritas a emissões de CO2.

Mais uma marca que abraçou a eletrificação foi a Fiat,
com o modelo Ducato Eletric, já lançado na Europa. Com volumes de carga que vão de 10m3 a 17m3, é um modelo com
ótima configuração para a distribuição na cidade, com bateria que chega ao alcance total de 220 a 360 km (ciclo NEDC).
Versátil, o modelo chega à velocidade limitada eletronicamente de 100 km/h para otimizar o uso de energia, e
potência máxima de 90 kW com torque máximo de 280 Nm.
Desenvolvida em parceria com clientes, promete ser ótima
solução para qualquer tipo de carga.

Sempre comprometida com ações sustentáveis, a Iveco entrou no ano de 2019 com um novo desafio, já que a
União Europeia estabeleceu uma redução de CO2 para caminhões de cerca de 30% em 10 anos. Para a marca, somente
os veículos elétricos movidos a bateria e célula a combustível
não seriam suficientes para garantir a rápida progressão da
transição energética no setor de transporte rodoviário, por
isso, a investida em GNV e GNL são opções.
Aqui, temos a família Daily Blue Power para exemplificar
essa ofensiva, com três modelos: a Daily Hi-Matic Natural
Power, movida a gás natural comprimido com uma caixa
de câmbio automática de 8 velocidades; a Daily Euro 6 RDE
2020 Ready, com motor diesel equipado de tecnologias que
atendem às novas regulamentações, e a Daily Electric, essa
sim com emissão zero.
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Mobilidade a Gás Natural: futuro ou realidade do transporte de cargas?
O 2º Seminário Internacional Mobilidade a Gás Natural, evento promovido pela Associação Brasileira das
Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás),
mostrou que nosso país está focado no debate uso do
gás para mobilidade urbana e que a indústria de veículos
está emergida nesse assunto com soluções eficientes.
Considerando que em 2020 teremos uma frota circulante de 836,3 mil caminhões com idade média de 11
a 20 anos e 715,3 mil com idade média de quatro a 10
anos, o segmento de veículos pesados é uma grande alternativa na busca por opções de energia limpa.
Paulo Moraes, representante da Scania, afirma que a
marca está seguindo rumo a um sistema de transporte
sustentável na busca pela eficiência energética, transporte seguro e inteligente, combustíveis alternativos e eletrificação. A marca sinaliza energia livre de combustíveis
fósseis até 2020 e redução de CO2 no transporte terrestre em 50% considerando os níveis de 2016 até 2025.
Para João Quatrone, da MAT equipamentos para gases,
o sistema Diesel-GNV é fundamental para a transição da matriz de transporte pesado para o GNV. A tecnologia Diesel-GNV precisa de baixa intervenção mecânica no caminhão,
permitindo funcionar com diesel e GNV ou 100% diesel.
Facilidade na remoção quando da venda do veículo
e não gera perda de potência ou torque, pois parte do
diesel é substituído pelo GNV, o que pode alcançar nível
de até 40%; redução significativa no consumo de diesel
e Arla, além na redução do ruído do motor e emissão de
CO2 e material particulado.
Uma pesquisa, até então inédita, aponta que a qualidade do ar pode matar mais de 127 mil brasileiros em
7 anos. Esse foi o principal destaque da pesquisa apresentada pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade sobre a
qualidade do ar das seis principais regiões metropolitanas do Brasil.
O número alarmante reforça como o GNV pode ser benéfico em relação ao diesel, combustível amplamente utilizado pela frota de ônibus
brasileira. Caso 50% da frota de ônibus deixe de usar
diesel e adote o GNV até
2025, cerca de 10 mil mortes podem ser evitadas. Em

Tarcísio Dias
é engenheiro mecânico
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termos de custos, a redução resulta em uma economia em
gastos públicos em saúde de R$ 8,8 milhões.
Entre as opções tecnológicas para veículos pesados a
gás natural encontramos modelos com motores a combustão interna – uso do gás natural comprimido (GNC)
ou gás natural liquefeito (GNL), veículos elétricos plug-in
– eletricidade a partir do gás natural e veículos a célula de
combustível – hidrogênio a partir do gás natural.
O gás natural produz menos emissão de gases do
efeito estufa e de material particulado; além de reduzir
a importação de derivados de petróleo; propõe a diversificação da matriz energética no setor de transportes e
o preço do gás natural na revenda, que é inferior ao do
óleo diesel, em termos energéticos.
Estudos apontam que até 2030 a demanda de diesel
no país deve crescer 2,5% ao ano, chegando a 71 bilhões
de litros anuais – desse total, 65 bilhões serão para suprir
a demanda de diesel rodoviário -, enquanto a oferta de
produção chegará a 56 milhões de litros.
O espaço entre a oferta e demanda de diesel é mais
um argumento para incentivar o uso do gás natural em
veículos pesados. Hoje, o gás natural é responsável por
apenas 2,5% do consumo de energia no modal rodoviário.
Desse montante, 100% do GNV é usado em veículos leves.
O estado do Rio é responsável por 53% desse consumo.
Até 2030, a produção líquida de gás natural no Brasil
deve saltar dos atuais 59 milhões de m3 por dia para 147
milhões de m3 por dia, um aumento de 6,6% ao ano.
O gás natural pode ser visto como uma alternativa
viável, que abra possibilidades para políticas públicas no
setor de transportes. O esperado aumento da malha de
gasodutos no Brasil atrelado com incentivos à fabricação
de veículos a gás e incentivos tributários para substituição de frotas de empresas e frotas cativas para concessionárias é outra possibilidade.
Em vários países do mundo, o sucesso do gás natural
no setor automotivo é resultado das políticas públicas
para promover seu uso, desenvolvidas por instituições
governamentais que consideram todos os benefícios sociais e econômicos e, principalmente, os ambientais.

Evento

Fenatran: preservando
o meio ambiente
A preocupação em relação à redução de poluentes está cada vez maior, e as montadoras
e sistemistas mostraram suas soluções durante a feira

A

preocupação com o meio ambiente foi um dos pilares mais ressaltados pelos expositores durante a
22ª edição da principal feira do setor de transporte de cargas da América Latina, a Fenatran. Pelos corredores
mais lotados do que nunca, circularam visitantes ávidos em
conhecer e experimentar os produtos em exposição.
A Fenatran (Salão Internacional de Transporte Rodoviário
de Cargas) foi realizada entre os dias 14 e 18 de outubro, no
São Paulo Expo, que fica na capital paulista. Em paralelo à
MOVIMAT, o Salão Internacional da Logística Integrada, que
chegou em sua 33ª edição.
Juntas as duas feiras atraíram o público de 62 mil visitantes
e geraram R$ 8.5 bilhões em oportunidades de negócios. Com
organização da Reed Exhibitions Alcantara Machado, o evento
estava carregado de atrações, e apresentou mais de 450 expositores, além de muitas atividades dentro e fora do pavilhão.
“Tivemos a presença massiva dos principais compradores

do setor de transportes rodoviário de cargas que visitaram a
FENATRAN e a MOVIMAT com grande entusiasmo e disposição para fazer negócios. Superamos as expectativas, isso
mostra a força dos nossos eventos em criar oportunidade e
gerar negócios”, destacou Leandro Lara, diretor do portfólio
de mobilidade da Reed Exibitivos Alcantara Machado, empresa organizadora da FENATRAN.
Este ano, uma das discussões que marcaram a feira estava relacionada com sustentabilidade, com a apresentação de
diversos veículos ecologicamente corretos. Foram diferentes
soluções em energia alternativa em exposição: caminhões
elétricos, a gás natural e hidrogênio.
Segundo o diretor da feira, muitos fóruns dentro do pavilhão debateram e anteciparam a visão sobre o futuro do
transporte e da mobilidade. Na Arena New Mobility foram
organizados palestras e workshops que abordavam o futuro
da mobilidade.
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Evento
Conhecer novos produtos é legal, mas ter a chance de
experimentá-los é mais legal ainda. No espaço da Fenatran
Experience, formado em parceria com a Continental Pneus,
foram realizados mais de 2.000 test-drives no circuito de 2
km, com veículos das marcas Peugeot, Citroen, Mercedes-Benz, Scania e Volkswagen.
É claro que recursos eletrônicos de condução semi-autônoma também estavam presentes, além de novas tecnologias para rastreamento, telemetria e serviços para aumentar
a maior eficiência do transporte e a produtividade dos transportadores.
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Nos estandes
Grandiosos palcos apresentaram grandes novidades.
Entre as montadoras, DAF Caminhões, Iveco, Mercedes-Benz, PSA Peugeot Citroën, Scania, Volkswagen Caminhões
e MAN, e Volvo fizeram o show. Empresas de autopeças,
pneus, gestão e monitoramento, e implementos rodoviários
também estão presentes.
O público pode visitar os estandes da Autotrac, Cantu,
Continental, Goodyear, Haldex, Librelato, Meritor, Noma, Toral Lubrificantes, Vipal e ZF do Brasil. E os implementadores
como Librelato, Noma, Truckvan e Randon. Tivemos empresas de gestão de frotas e aplicativos.

Evento

Citroën

Mercedes-Benz

DAF Caminhões

Peugeot

Iveco

Scania

Volkswagen Caminhões

MAN

Volvo
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Frete drive

Ford Ranger: DNA de
tecnologia e robustez
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Frete drive

J

á falamos muitas vezes sobre o capricho
que o americano tem com uma picape, o
“truck”, como eles chamam carinhosamente. A variação de marcas e modelos é tão
grande que faz com que a competitividade fique
mais acirrada neste segmento, com o sarrafo nivelado por cima.
Então, como uma representante nata das picapes americanas, a Ford tem uma bela fatia desse
bolo, principalmente, com a Série F e com a Ranger. Só para exemplificar, em 2018 foram vendidas
mais de 1 milhão de unidades em todo o mundo.
No Brasil, onde o segmento de picape apesar
de não ter aquela tradição, vem crescendo nos últimos anos, a Ford conta com a Ranger, que nunca
foi a mais vendida, mas incorpora o DNA da marca
neste nicho, com tecnologia e constante evolução.
Mas a picape chega com muitas mudanças
na versão 2020, e certamente vai crescer
por aqui também. Andamos com a versão

XLS 2.2 diesel 4x4 AT, um modelo robusto, econômico e com habilidade para o transporte de carga. Não é a versão topo de linha, mas é perfeita
para ser colocada no batente.
A nova linha 2020 começou a ser vendida em
agosto, com mudanças estéticas, na engenharia e
inclusão de novos equipamentos de série. Nosso
modelo traz todos esses quesitos, incluindo a nova
grade e os novos para-choques, faróis principais e
de neblina, o que lhe deu um ar mais imponente.
E o pacote AdvanceTrac, que oferece ao motorista uma lista de assistências que priorizam a
segurança, como controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa,
controle automático de descida, assistência de
frenagem de emergência, luzes de emergência
em frenagens bruscas, controle de oscilação de
reboque e os sistema anticapotamento e controle
adaptativo de carga, além de diferencial traseiro
blocante eletrônico.
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Equipada com motor diesel a Duratorq 2.2l, esta Ranger
alcança os 160 cv de potência, com muita força e ótima
dirigibilidade. O torque de 385 Nm começa já em baixas
rotações, na faixa de 1.200 – 2500 giros. A transmissão é
automática de seis velocidades, precisa e sem trancos nas
mudanças. Um conjunto que comprova a robustez desta picape, e fica muito agradável de guiar com a direção elétrica.
Falando de suspensão, a Ranger teve uma melhoria, que
segundo a engenharia ajuda no controle de movimentação
da carroceria e a dirigibilidade em qualquer terreno. A barra estabilizadora foi redesenhada, as longarinas do chassi
reforçadas e foi colocado dois ajustes diferentes de molas,
amortecedores e buchas, de acordo com o peso de cada
uma das versões.
Na caçamba, a tampa agora tem assistente de abertura
e fechamento, enquanto a capacidade de carga é de 1.076
kg, nesta versão específica, além disso pode usar reboque de
3,5 toneladas.
Temos a herança da robustez da Ford na Ranger, mas
para a gama 2020 o refinamento de acabamento interno e
recursos de tecnologia para ajudar o motorista foram incrementados, mesmo nesta que é uma versão intermediária.
Hoje em dia, sabemos que conforto e conectividade são
essenciais na vida do transportador e isto não ficou para trás
30
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na picape. A nossa versão, a 2.2 XLS, passa a contar com ar-condicionado digital de duas zonas, computador de bordo
e uma central multimídia SYNC 3 com tela de 8 polegadas,
com conexão Bluetooth, USB e para iPod, além da utilíssima
câmera de ré. Não podemos deixar de ressaltar ainda o piloto automático e o volante multifuncional.
Além desta versão, que tem opções de 4x2 e 4x4, a
Ford oferece a Ranger XL com tração 4x4 e câmbio manual, que podemos chamar de versão de entrada; a XLT
3.2 4x4 automática e a Versão Limited. A Ford remover da
gama o modelo flex, que segunda a marca, não era muito
procurado.

Frete drive

Ficha técnica
Motor

2.2 Duratorq

Combustível

Diesel

Cilindros

4

Potência

160 cv @ 3.200 rpm

Torque

39,3 kgfm @ 1.600 rpm

Transmissão

6 velocidades

Tração

4x4 com opção reduzida

Diferencial traseiro

Blocante

Rodas e Pneus

Liga Leve 17’’ e 265/65 R17

Freios

A Disco na dianteira e a tambor com
válvula sensível à carga na traseira

Suspensões

Dianteira: Independente com molas
helicoidais e barra estabilizadora
Traseira: Eixo rígido com feixe de
molas longitudinais

Tanque de
combustível

80 litros

Dimensões e pesos
Distância entre-eixos

3220 mm

Comprimento total

5354 mm

Largura total

2163 mm

Altura

1821 mm

Capacidade de carga

1076 kg

Volume da caçamba

1180 l

Peso Bruto Total (PBT)

3200 kg
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VW e-Delivery:
distribuição urbana
com zero emissão

A

engenharia da nossa indústria automotiva anda
na frente, isso ninguém pode negar. Apesar da
Europa estar na dianteira quando o assunto é
redução de emissões, com leis mais rigorosas, foi no Brasil
que a Volkswagen Caminhões e Ônibus resolveu inovar com
o desenvolvimento de um caminhão para entrega urbana
totalmente elétrico.
O funcional VW e-Delivery já está em testes desde o ano
de 2018, rodando em parceira com a Ambev, e foi apresentado oficialmente para o público na Fenatran. Para o público
e para nós, que tivemos a chance de dar uma volta e experimentar o modelo de 14 toneladas. Em 2020 estará à venda
para o mercado nacional e também para a Europa, é claro.
Logo na sequencia vem uma versão com capacidade para
11 toneladas.
A primeira característica e mais marcante do modelo elétrico é a solução que ele traz para a mobilidade em centos
32
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urbanos, pelo tamanho compacto e pela emissão zero de
poluentes. Como isso é possível? Com muita tecnologia e
investimento numa nova era, para empresas e motoristas
antenados num planeta melhor num futuro próximo.
O primeiro caminhão elétrico brasileiro que será fabricado em série vem equipado com um motor elétrico que entrega até 180 kW de potência. Sua autonomia chega a 150
km, dependendo é claro do tipo de condição no qual opera.
Números que já estão sendo melhorados para a chegada do
11 toneladas.
Também de acordo com a demanda, o carregamento
das baterias pode ser realizado de forma flexível, sendo 30%
em 15 minutos ou 100% em 3 horas. O e-Delivery nos testes
da Ambev rodou mais de 15 mil km em teste, deixou de
emitir na atmosfera mais de 11 toneladas de CO² e economizou 3.300 litros de diesel, que logicamente não foram
consumidos.

Frete drive
O modelo
Carro elétrico não faz barulho, e isso é um pouco esquisito para nós que estamos tão acostumados e percebemos
que o motor está em funcionamento por conta do barulho,
ainda mais o diesel. Mas o VW e-Delivery não emite uma só
nota de som. Sabemos que ele está ligado pela indicação no
painel de instrumentos.

O modelo que será comercializado será o 14 toneladas,
com a configuração 6x2, o VUC ideal não penas pelo tamanho
adequado para circular em centros urbanos mas também por
que tem em seu currículo Emissão Zero de poluentes. É um investimento, com certeza, mas daqueles que se faz por diversas
razões, e uma dela é contribuir para um planeta melhor.

Frete drive
O e-Delivery 14 toneladas, segundo a marca, traz sistema de leitura
inteligente da massa transportada
pelo veículo para ajustar o consumo
de energia, em conjunto com o Eco-Drive Mode.
Além disso, o freio possui sistema dinâmico de regeneração, capaz
de recuperar até 35% da energia durante a frenagem, que será utilizada
para recarregar as baterias. Combinado com o freio de serviço, o sistema
permite máxima desaceleração do
veículo e menor desgaste dos componentes, o que também ajuda na
redução do custo de manutenção e
aumenta a disponibilidade do veículo
na operação, segundo a VWCO.
Um trem de força que não tem
transmissão, devido a seu alto torque

Ficha técnica
Motor

Elétrico

Potência

180 kW

Torque

2150 Nm

Baterias

íons de lítio

Recarga

3 horas

Velocidade máxima

80 km/h

Autonomia

150 km

Câmbio

automático, 1 marcha, tração traseira

Freios

A ar, tambor nas dianteiras e traseiras

Direção

hidráulica

Suspensão

Pneumática

Capacidade técnica (Total)

14300 Kg

Frete drive
transmitido de forma imediata ao eixo trativo, inclusive tem
a capacidade de partida em rampas de 30% sem dificuldade.
O motorista precisa apenas colocar a alavanca na posição
D e pisar no acelerador, sem barulho nenhum, lembramos.
Em relação ao conto mecânico, chassis, rodas e pneus,
tudo é compartilhando com o restante da família Delivery,
garantindo a robustez e consequentemente a redução de
custos na fabricação.
Ainda de acordo com a engenharia da marca, os sistemas auxiliares como compressores de ar, ar-condicionado,
bomba de direção e de água ficam a cargo de motores elétricos controlados de forma independente, otimizando o

consumo de energia.
Ruído quase não tem, emissão é zero, o que complementa o modelo para quem trabalha o dia inteiro no trânsito é o
conforto do sistema de suspensão a ar, que certamente vai
influenciar na produtividade da empresa.
É um investimento alto, mas as vantagens serão grandes no final, além da produtividade, o custo mais baixo de
manutenção e a tendência de ter menos paradas. Somando
ao custo do diesel que será zero, torna-se uma possibilidade
que vai se pagar lá na frente, mas o que nunca terá preço é
o bem que o transportador que opera com uma frota de VW
e-Delivery fará ao meio ambiente.

Seguro

A extinção do Seguro DPVAT

M

udanças podem gerar desconforto, principalmente, quando num primeiro impacto exclui
benefícios que já estávamos acostumados.
A notícia sobre a extinção do Seguro Obrigatório DPVAT
- Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres, gerou muitas discussões e por isso resolvemos abordar o assunto, falando um pouco sobre ele e sobre
como podemos amenizar a falta que ele fará.
O DPVAT que garante o direito de indenização às vítimas
de acidentes de trânsito, por Morte Acidental e Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, além do reembolso
das Despesas Médicas e Hospitalares, foi criado em 1974
substituindo o antigo RECOVAT - Responsabilidade Civil
Obrigatória de Veículos Automotores Terrestres.
O prazo para entrada no procedimento é de três anos e
o procedimento é simples, não há necessidade da ajuda de
terceiros, basta a pessoa acidentada, seu responsável ou seu
beneficiário entrar em contato com a seguradora consorciada ao DPVAT e apresentar a documentação necessária.
A indenização por Invalidez Permanente é de acordo com o
grau da perda, são estabelecidos percentuais conforme abaixo:
• Danos Corporais Totais – 100% da importância segurada
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os
membros superiores ou inferiores;
• Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as
mãos ou de ambos os pés;
• Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro
superior e de um membro inferior;
• Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira
bilateral) ou cegueira legal bilateral;
• Lesões neurológicas que cursem com dano cognitivo-comportamental alienante, impedimento do senso de orientação
espacial e/ou do livre deslocamento corporal, perda completa do controle esfincteriano ou comprometimento de função
vital ou autonômica;
• Lesões de órgãos e estruturas cranianas faciais, cervicais,
torácicos, abdominais, pélvicos
ou retroperitoneais cursando
com prejuízos funcionais não
compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardio-

Fernanda Souza,
Consultora com pós
graduação em seguros
Previdência pela FGV
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vascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie,
desde que haja comprometimento de função vital.
• Danos Corporais Segmentares (Parciais) – 70% da importância segurada
• Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros superiores e/ou de uma das mãos;
• Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros inferiores.
• Danos Corporais Parciais – 50% da importância segurada
• Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés;
• Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho.
• Danos Corporais Parciais – 25% da importância segurada
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;
• Perda completa das mobilidades de um quadril, joelho ou
tornozelo;
• Perda completa das mobilidades de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral.
• Danos Corporais Parciais – 10% da importância segurada
• Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um
dentre os outros dedos da mão;
• Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um
dos dedos do pé;
• Perda integral (retirada cirúrgica) do baço.

Extinção
O Seguro DPVAT deve ser extinto a partir de 2020, e a falta
da obrigatoriedade na contratação desta proteção nos convida
a avaliar melhor a possibilidade de contratar as mesmas garantias, por uma apólice de seguro particular, inclusive pode-se
contratar uma apólice com cobertura apenas para terceiros, se
protegendo de danos sob a responsabilidade civil do motorista.
A soma dos custos destas coberturas por apólices particulares costuma ser menor que pelo DPVAT, permitindo
compensar o aumento dos capitais segurados. Vejam as opções para cobertura de danos contra terceiros: Danos Materiais, Danos Corporais, Danos Morais e APP – Acidentes
Pessoais de Passageiros.
E contratando por esta modalidade, normalmente você
recebe o serviço de assistências que as seguradoras oferecem.
Nossa dica é, caso já possua uma apólice de seguro auto,
vale confirmar se possui nela estas garantias e revisar custo x
benefício, ou que consulte um profissional de seguros para
facilitar na contratação adequada, afinal ninguém deseja
passar por imprevistos que gerem riscos a terceiros e nos
tranquiliza saber que caso ocorra, temos um amparo.
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Pneus

Como obter a melhor
eficiência do pneu de carga

P

ara o veículo urbano de carga, um pneu em ordem reflete diretamente nos custos operacionais
da empresa e pode gerar inclusive economia de
combustível. E tudo influencia, desde a manutenção diária,
como a simples calibração, até a maneira com que o motorista dirige e os cuidados que ele tem no trânsito.
Veja algumas dicas para que você possa aproveitar cada
vez melhor os pneus do seu veículo e economizar com desgastes e substituição desnecessária.

1. Conheça o tipo do pneu: escolha corretamente o pneu de
acordo com o tipo de aplicação e a adequação ao pavimento
no qual circula. Fique atento também ao índice de carga e o
símbolo de velocidade. Certifique-se de escolheu o tipo específico para utilização nos segmentos rodoviário, regional,
misto e urbano.

2. Cuidado com a montagem dos pneus: Leve o veículo para
fazer manutenção em um lugar adequado, com profissionais treinados e ferramentas corretas. Evite o uso de cunhas
ou picaretas para descolar os talões dos pneus para não danificar os compostos.

3. Faça a Calibragem: usar pressão de ar correta é essencial
para o bom desempenho do pneu e para a sua segurança.
Deve ser verificada e ajustada regularmente, e sempre com
os pneus frios, com pressão de acordo com a carga transportada e a velocidade de utilização.
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irregularidades mecânicas; distribuição de carga; diversidade
do percurso, etc.

5. Alinhamento e balanceamento: sempre que fizer a revisão ou trocar um pneu, faça o alinhamento e balanceamento dos pneus. O alinhamento faz com que as rodas rodem
sem arrasto, o que proporciona desgaste mais uniforme
dos pneus, redução do consumo de combustível e evita a
deterioração dos componentes da suspensão. Além disso,
diminui os esforços que incidem sobre o sistema de direção,
o que facilita a dirigibilidade do veículo. O balanceamento é
o equilíbrio de massas do conjunto pneu e roda, necessário
para reduzir ou eliminar as vibrações e trepidações geradas;
melhorar o conforto do operador; e aumentar a vida dos
componentes mecânicos do veículo.

6. Fique atento às condições mecânicas: recomenda-se revisões preventivas periódicas de todos os componentes da suspensão do veículo a fim de garantir o bom funcionamento do
sistema e evitar desgastes irregulares e prematuros nos pneus.
7. Retirada do pneu para reformas: esse procedimento deve
ser feito antes que a profundidade de sulco da banda de
rodagem chegue em 1,6mm no ponto mais liso (TWI).

4. Faça o rodízio regularmente: no prazo determinado, faça

8. Condução Segura e Econômica: hábitos e estilos de condução são determinantes para a segurança e economia dos
veículos. Obedeça às leis de trânsito, trafegue com o veículo
sempre engrenado; realize manutenção periódica e preventiva
nos sistemas de freios, suspensão, elétrico e arrefecimento.

a revisão periódica e a rotação da posição dos pneus no veículo, para compensar a diferença de desgaste em função

* Fonte: Dunlop
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Informação para o transportador VUC

Respeite a sinalização de trânsito.

Faça revisões em seu veículo regularmente.

Sempre inovando e aprimorando
50 REVISTA FRETE URBANO
seu alto padrão de qualidade

MELHOR PREVENIR
DO QUE REMEDIAR
GARANTA SUA SEGURANÇA
USE ANTIFURTOS

ANTIFURTO PARA
RODA DE ALUMÍNIO
OU AÇO
PARA TRUCKS, CARRETAS,
CAMINHÕES E ÔNIBUS.
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Meu animal

Natal com os pets,
boa combinação?

O

Natal é um dos momentos
mais especiais e esperados do
ano pelas famílias de todo o
mundo. Chegou a hora de tirar os enfeites do armário, colocar os piscas-piscas
na janela e montar a árvore de Natal. E
com todos estes acontecimentos, alguns
cuidados devem ser levados em consideração quando se tem um pet em casa.
Não podemos colocar eles em risco, não
é mesmo?
Pode até parecer um exagero, mas
realmente nós, tutores, devemos tomar
alguns cuidados para que o nosso pet
não corra riscos de se machucar com as
decorações natalinas, afinal, a bolinha de
natal da árvore parece irresistível olhando de longe, quem sabe não é legal de
brincar ou morder?
Os riscos não terminam na árvore de
natal, o pisca-pisca deixa a casa mais alegre e colorida, mas em qualquer momento o seu pet pode
morder ou se enrolar nos cabos, causando um choque ou
sufocamento. Quem sabe podemos substituir os enfeites de
vidro ou com pontas por outros feito de pano, por exemplo?
Veja abaixo algumas dicas de como deixar a sua casa
mais segura para o seu animalzinho, que afinal, merece celebrar o natal tanto quando você! Ele é um membro da sua
família!
- Deixar a árvore de natal
fora do alcance dos cães, em

Por Ana Julia L. Cagnassi
Médica Veterinária
formada pela
Universidade Metodista
de São Paulo
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algum lugar mais alto. Mas isso não será suficiente se você
tiver um gatinho, nestes casos, tente fortalecer a base da
árvore, para que ela não caia em cima do felino caso ele se
pendure nela.
- Cuidado com os enfeites com muita poeira, eles ficaram guardados no armário o ano inteiro. Se você tiver um
pet com problemas respiratórios ou alérgicos, é interessante
limpar todos os enfeites para evitar a inalação de poeira.
- Tente trazer poucos novos elementos para o convívio
dos animais, faça a decoração aos poucos para eles se acostumarem com a mudança na casa.
- Observe a disposição dos móveis perto da decoração
natalina, não facilite que o seu pet coloque o focinho onde
não pode.
- Nunca se esqueça que o ponto mais importante é supervisionar seus pets, para que acidentes não ocorram.
Siga essas instruções que você não terá problemas no
natal! Não deixe de incluir o seu pet na lista de natal, afinal,
ele se comportou o ano inteiro, não é mesmo?

A MARCA DA SUA EMBREAGEM
Embreagem para onibus,
caminhões e linha agricola
Siga nossas
redes sociais
www.platodiesel.com.br

Embreagens
Componentes de embreagens
Mancais de embreagens
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Meio ambiente

Brasil está em chamas

N

o Brasil, pelo menos 125 mil hectares (o que
equivale a 172 mil campos de futebol) foram
desmatados desde o início de 2019. Esse aumento do número de queimadas levou a diversas discussões
nacionais e internacionais.
Na região amazônica, em agosto, foram 30.901 focos de
incêndio, três vezes mais que no mesmo período de 2018.
Também foram detectados numerosos focos de incêndio em
Rondônia e no Pará.
Segundo o Projeto de Monitoramento da Amazônia Andina (MAAP), a questão principal é o desmatamento. Parece
um incêndio florestal, mas na verdade são queimadas em
áreas desmatadas recentemente.

Valquiria Stoianoff
é jornalista formada
pela Universidade
Metodista
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Até setembro de 2019, o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais-INPE registrou mais de 123 mil focos de queimadas somando Amazônia, Cerrado e Pantanal.
Esse cenário devastador provocou protestos em todo o
mundo e além dos danos ambientais na região do bioma
(comunidade de plantas e animais), poluiu o ar em todo o
país e causou desgaste político para o Governo Federal. Os
incêndios na Amazônia foram destaque, em 19 de agosto,
depois que um corredor de fumaça subitamente escureceu
o céu de São Paulo. Isso provocou uma onda de indignação
nas mídias sociais em todo o mundo sob a hashtag #PrayforAmazonas, alcançando mais de 300.000 tweets em apenas
dois dias.
Especialistas destacaram a ligação entre o desmatamento e os incêndios, devido à inexistência de uma estação seca
severa deste ano. De acordo com eles, a estratégia de conversão de floresta em pastagem na Amazônia consiste em
cortar árvores da floresta tropical, esperar que a madeira seque e depois incendiá-la para limpar completamente a terra
e, com as cinzas, fertilizar o solo onde será plantado o capim
para pastagem.
Em março, o MAAP detectou grandes incêndios florestais no norte de Roraima, incluindo queimadas próximas ao
território indígena Yanomami. No período de janeiro e agosto, as queimadas em terras indígenas aumentaram 88% em
comparação a 2018, de acordo com o Conselho Indigenista
Missionário (CIMI).
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Falando de esportes

Campeonatos chegam ao
final e a cor da alegria é
vermelha e preta

N

o Horóscopo Chinês 2019 é o ano do Porco. Para
este ano a previsão era de um período festivo, de
relaxamento e de alegria. Tudo que a torcida do
Palmeiras sonhava. Agora o palmeirense, de cabeça cheia,
percebeu que a previsão chinesa serve apenas para os chineses. Já no futebol, o ano foi do Urubu. Na nossa cultura
o urubu traz azar. E trouxe mesmo, para os outros 19 times
que tiveram a infelicidade de disputar o Campeonato Brasileiro com o Flamengo.
No início do ano, dez entre dez torcedores colocavam o
Palmeiras, o atual campeão, como favorito ao título nacional. E no começo do campeonato foi isso mesmo que se viu.
O time do Parque Antártica disparou na tabela e liderou até
o início da Copa América. Neste momento a diferença entre
o Palmeiras (25) e Flamengo (17) era de oito pontos.
Após a parada da Copa América, vencida pelo Brasil, os
ventos mudaram completamente. O Palmeiras voltou mal,
o desempenho caiu e viu, pelo retrovisor os outros times
encostarem, principalmente o Flamengo. Neste período o
Flamengo trocou Abel Braga pelo português Jorge Jesus. E
foi aí que os ventos, portugueses, mudaram de posição e
seguiram para os lados da Gávea.
Numa arrancada nunca vista antes no Campeonato Brasileiro de pontos corridos o Flamengo foi atropelando todos
os adversários que via pela frente e pulverizando todos os
recordes: maior número de pontos conquistados, melhor
ataque, artilharia, melhor
aproveitamento,
maior
número de vitórias, nú-

Carlos Briotto é
jornalista formado
pela Univ. Metodista
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mero de vitórias consecutivas, maior saldo de gols e maior
média de torcida entre outros. (Ver box abaixo).
O título veio na 35 rodada, um dia depois da conquista
da Libertadores. Alegria em dose dupla, tripla etc. Alegria de
uns, tristeza de outros. Enquanto o lado de cima da tabela
comemora título e participação na Libertadores, o lado de
baixo, o chamado Z 4, chora pelo rebaixamento. Em 2019 os
rebaixados foram: Avaí, Chapecoense, CSA e Cruzeiro.

Recordes de números do Flamengo
Maior número de pontos conquistados: 90
Melhor ataque: 86
Artilharia: 25
Melhor aproveitamento: 79 %
Maior número de vitórias: 28
Número de vitórias consecutivas: 8
Maior saldo de gols: 49
Maior média de torcida: 58.000

Falando de esportes
Classificação Final
1º Flamengo		
2º Santos		
3º Palmeiras		
4º Grêmio		
5º Atlético (PR)		
6º São Paulo		
7º Internacional
8º Corinthians		
9º Fortaleza		
10º Goiás		

90
74
74
65
64
63
57
56
53
52

11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Bahia		
Vasco da Gama
Atlético (MG)
Fluminense		
Botafogo		
Ceará		
Cruzeiro		
CSA		
Chapecoense
Avaí		

49
49
48
46
43
39
36
36
32
20

Libertadores

Brasileiro Sub-20

Um dia antes da conquista do
brasileiro, o Flamengo comemorou um título que não acontecia
havia 38 anos. Naquele ano de
1991, no Japão, o time de Zico,
Júnior e companhia trazia o primeiro título mundial para a Gávea. Na final, o Flamengo vencia o
Liverpool, da Inglaterra, por 3 a 0.
Numa partida emocionante, o
Flamengo perdia por 1 a 0 até os
43 minutos do segundo tempo. O
time e a torcida do River Plate já
comemoravam o pentacampeonato da Libertadores quando
a estrela de Gabriel Barbosa, o Gabigol, resplandeceu. Em
três minutos o atacante, e também artilheiro da competição,
marcou os dois gols que deram a vitória, o título e, por consequência, o bicampeonato para o Mengo.
Na libertadores, assim como no Brasileiro, o Flamengo atropelou todos os adversários mostrando que em 2019, e talvez
em 2020, o continente americano terá um novo protagonista.
Para 2020 estão classificados: Flamengo, Palmeiras, Santos,
Grêmio, São Paulo, Corinthians, Internacional e Atlético (PR).

A molecada do Flamengo, assim como os profissionais, deu
show e conquistou seu primeiro título no Brasileiro Sub-20. O
triunfo veio em cima do Palmeiras, campeão em 2018. A final
foi disputada em duas partidas. No jogo de ida, o time alviverde venceu por 1 a 0, gol de Gabriel Silva. No Jogo de volta os
Rubro-Negros venceram pelo placar de 3 a 0 e ergueram a taça
de campeão. Yuri César, Wendel e Guilherme Bala marcaram os
gols do título. Além disso, o time da Gávea também levou o caneco do Brasileiro Sub-17. Ano especial para os flamenguistas.

Brasileiro Série B

Mundial Sub-17
A Seleção Brasileira Masculina Sub-17 conquistou este ano o
tetracampeonato mundial de futebol. O título veio após a vitória
por 2 a 1 diante da seleção mexicana. Numa partida emocionante o Brasil, de virada, marcou os gols que deram o título. Os
gols foram marcados Kaio Jorge (Santos) e Lázaro (Flamengo).
Agora a Seleção Canarinho passa a ser o segundo maior
vencedor da competição (1997, 1999, 2003 e 2019) atrás
apenas da Nigéria, vencedora em cinco oportunidades. Nesta edição, alguns brazucas se destacaram. O atacante Gabriel Veron (Palmeiras) foi eleito o Craque do Mundial. Além
dele, Matheus Donelli (Corinthians) recebeu a Luva de Ouro
como o melhor goleiro e Kaio Jorge (Santos) a Chuteira de
Bronze como 3º artilheiro.

No Brasileirão Série B o Bragantino fez a melhor campanha e conquistou o campeonato. O time de Bragança Paulista, que foi reforçado com o aporte financeiro da Red Bull,
jogou praticamente sozinho e terminou a competição sete
pontos à frente do Sport Recife, segundo colocado. Coritiba
(PR) e Atlético (GO) fecharam o grupo que disputará a série
A em 2020. Os rebaixados para a Série C foram: Londrina
(PR), São Bento (SP), Criciúma (SC) e Vila Nova (GO).
REVISTA FRETE URBANO
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Veículos Novos
UTILITÁRIOS
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CHEVROLET MONTANA(N.Serie)
LS 1.4 8V ECO Eta./Gas. 2P
SPORT 1.4 8V ECO Eta./Gas. 2P
CHEVROLET S-10
CS CHASSI 4X2 2.8 TB 16V AT6 Dies. 2P
CS CHASSI 4X2 2.8 TB 16V MT6 Dies. 2P
CS CHASSI 4X4 2.8 TB 16V AT6 Dies. 2P
CS CHASSI 4X4 2.8 TB 16V AT6 Dies. 2P
CS LS 4X4 2.8 200CV TB-CTDi Dies. 2P
CD ADVANTAGE 4X2 2.5 16V ECOTEC FLEX Eta./Gas. 4P
CD LT 4X2 2.5 16V ECOTEC FLEX Eta./Gas. 4P
CITROEN JUMPER FURGAO
L3H2 2.0 TB BLUEHDI 16V MT6 Dies. 5P
CHASSI CURTO TETO ALTO 2.0 TD Dies. 5P
CITROEN JUMPY
FURGAO 1.6 HDI TB Dies. 5P
EFFA K01
PICK UP CS 1.0 8v Gas. 2P
EFFA K02
PICK UP CD 1.0 8v Gas. 2P
EFFA V21
PICK UP CS 1.3 16v Gas. 2P
EFFA V22
PICK UP CD 1.3 16v Gas. 4P
FIAT DUCATO CHASSI
(Comfort) 2.3 Dies. 2P
(Plus) 2.3 Dies. 2P
CHASSI 2.3 Dies. 2P
FIAT DUCATO FURGAO
CARGO CURTO 2.3 Dies. 4P
CARGO MEDIO 2.3 Dies. 4P
MAXICARGO 2.3 Dies. 4P
MAXICARGO(Comfort) 2.3 Dies. 4P
MAXICARGO(Deluxe) 2.3 Dies. 4P
MAXICARGO(Volt) 2.3 Dies. 4P
FIAT DUCATO MAXICARGO
10M3 MULTIJET ECONOMY 2.3 Dies. 4P
12M3 MULTIJET ECONOMY 2.3 Dies. 4P
FIAT FIORINO FURGAO(FLEX)
EVO 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 4P
HARD WORKING 1.4 EVO 8V FLEX Eta./Gas. 4P
FIAT STRADA(CD)(Flex)
FREEDOM 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 3P
HARD WORKING 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 3P
FIAT STRADA(CE)(Flex)
HARD WORKING 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 2P
FIAT STRADA(CS)(Flex)
FREEDOM 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 2P
HARD WORKING 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 2P
WORKING 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 2P
FIAT TORO
ENDURANCE 4X4 2.0 16V AT9 Dies. 4P
ENDURANCE 1.8 16V AT6 FLEX Eta./Gas. 4P
ENDURANCE 1.8 16V MT5 Eta./Gas. 4P
FORD RANGER(CS)
CHASSI XL 4X4 2.2 Dies. 2P

R$ (PREÇO)
52.000
60.000
95.000
85.000
100.000
90.000
123.000
89.990
105.900
139.490
117.000
95.000
39.790
49.800
53.980
61.990
118.296
113.832
111.600
117.000
127.300
135.990
142.790
138.710
138.166
111.000
113.000
60.990
72.900
76.000
70.500
67.000
63.600
59.000
52.000
129.000
97.000
92.990
120.000

UTILITÁRIOS

R$ (PREÇO)

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

CERTIFICADA
ISO 9001:2015

Amortecedores
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Veículos Novos
UTILITÁRIOS

R$ (PREÇO)

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

CAMINHÕES

R$ (PREÇO)

FORD CARGO 1119
4X2 Dies. 2P
FORD CARGO 816
4X2 Dies. 2P
S 4X2 Dies. 2P
FORD F-350
N.SERIE 150CV 4X2 Dies. 2P
FORD F-4000
TURBO N.SERIE 150CV 4X2 Dies. 2P
TURBO N.SERIE 150CV 4X4 Dies. 2P
HYUNDAI HD80
4X2 Dies. 2P
IVECO DAILY CHASSI
40S14 Dies. 2P
70C17 Dies. 2P
IVECO DAILY CHASSI CAB.DUPLA
70C17 Dies. 4P
HD 70C17 Dies. 4P
MERCEDES-BENZ 1016
/31 ACCELO 4X2 Dies. 2P
/37 ACCELO 4X2 Dies. 2P
/39 ACCELO 4X2 Dies. 2P
/44 ACCELO 4X2 Dies. 2P
/46 ACCELO 4X2 Dies. 2P
MERCEDES-BENZ 815
/31 ACCELO 4X2 Dies. 2P
/37 ACCELO 4X2 Dies. 2P
/39 ACCELO 4X2 Dies. 2P
/44 ACCELO 4X2 Dies. 2P
/46 ACCELO 4X2 Dies. 2P
VOLKSWAGEN 10.160
DELIVERY 4X2 Dies. 2P
DELIVERY PLUS 4X2 Dies. 2P
VOLKSWAGEN 5.150
DELIVERY 4X2 Dies. 2P
VOLKSWAGEN 8.160
DELIVERY 4X2 Dies. 2P
VOLKSWAGEN 9.160
DELIVERY 4X2 Dies. 2P
VOLKSWAGEN DELIVERY 4.150
4X2 Dies. 2P
VOLKSWAGEN DELIVERY 6.160
4X2 Dies. 2P
VOLKSWAGEN DELIVERY 9.170
4X2 Dies. 2P
VOLKSWAGEN DELIVERY EXPRESS
4X2 Dies. 2P

143.000
142.100
145.000
130.000
139.000
158.000
115.900
129.000
152.200
149.000
169.580
168.000
169.000
170.690
177.450
172.380
159.500
161.095
172.372
173.983
175.450
157.500
140.000
142.500
151.500
158.900
142.000
146.000
167.000
134.500

Faça revisão em seu veículo regularmente.

Faça revisão em seu veículo regularmente.

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, Seguradoras e principais Jornais e Revistas da atualidade. Acesse nosso Portal: www.molicar.com.br

peças
peças
e serviços
e serviços
Caixas
Caixas
dede
Direção
Direção
Bomba
Bomba
dede
Óleo
Óleo
| Transmissões
| Transmissões
vendas@gardinotec.com.br
vendas@gardinotec.com.br

1111
2723.9933
2723.9933www.gardinotec.com.br
www.gardinotec.com.br
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Siga em frente
Torne-se necessário e você sempre será preciso.

Preocupar-se com coisas que você não pode
controlar apenas impede que você seja feliz

Concentre-se na qualidade em vez da quantidade, seja nas
coisas que você possui ou nas atividades que realiza

Mantenha-se sempre aberto sobre o que
você pode aprender com outras pessoas

Outras pessoas podem apenas te dar apoio. No final, é
sua decisão quanto à direção que sua vida tomará

Aprender a pedir desculpas quando você está
errado, é libertador e empoderador

Você é mais definido pelo que sai da sua boca
do que pelo que entra nela

A jornada do seu sucesso sempre começará
com o pequeno passo de arriscar
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Informação para o transportador VUC

Siga
nossas
redes
socias

www.revistafreteurbano.com.br

Informação para o transportador VUC
Informação para o transportador VUC

100%
VUC

V
VANS
DO
FUTURO

EDIÇÃO ESPECIAL
DE ANIVERSÁRIO

HANNOVER
MOSTRA AS
H
ANNOV
HANNOV

TE
NDÊ
NCIA ENTRE OS VUCS
TENDÊNCIA
TEN
DÊNCIA
CARGA MÁXIMATENDÊNCIAS

Lançamentos
Segmento ganha Citroën
Berlingo e Peugeot Partner

Limite do VUC

Edição 17 | Ano III | Outubro 2018 | R$ 6,90

Especial
A importância do transportador
VUC na distribuição

Edição 18 | Ano IV | Jan/Fev 2019 | R$ 6,90

SEGMENTO DE TRANSPORTE
VEM ANIMADO EM 2019
Edição 16 | Ano III | Agosto 2018 | R$ 6,90

@rfreteurbano
revistafreteurbano
revistafreteurbano
revistafreteurbano.com.br
revistafreteurbano

www.revistafreteurbano.com.br
www.revistafreteurbano.com.br

Informação para
ra o transportador VUC

Os maiores caminhões
permitidos na leiAPLICATIVOS
de restrição

Encontre carga
com segurança pelo
smartphone

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

FRETE DRIVE

LEGISLAÇÃO

Iveco Daily City:
opção de peso para
o uso urbano

VUCs estão
liberados do rodízio
em São Paulo

