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Essa tal liberdade na vida do motorista
Faz muitos anos que entrevisto motoristas, e sempre
que pergunto do que mais gostam na profissão, a resposta é unânime: a liberdade. A vida do transportador
não é nem de longe fácil, sabemos de todos os percalços
que eles desviam no dia a dia, mas no final, a liberdade
fala mais alto.
Muitos destes transportadores seguem ainda aquela
paixão pela profissão, pelo veículo, que vem de seus pais,
de seus avós. Muitos outros começaram do nada, depois
de perder um emprego fixo ou simplesmente para ser
seu próprio patrão. E todos eles agradecem depois pela
liberdade que conquistaram com a vida na distribuição.
A rotina não é fácil: acordar cedo, lidar com custos de
combustível e manutenção, enfrentar o para e anda do
trânsito nas grandes cidades, com ruas muitas vezes sem
a mínima condição de trafegar.... mas a liberdade ainda
ganha. É justamente sobre isso que falamos nessa edi-

ção, da vida, das dificuldades, das coisas boas, da distribuição
urbana de carga.
Também trazemos uma matéria super completa com a visão
dos executivos de montadoras e de transportadoras sobre como
vai ficar nosso segmento e o mercado em geral depois que essa
loucura de pandemia de coronavírus acabar, porque vai acabar!
Temos ainda as tradicionais colunas e muito mais atrações para o
motorista ligado em informação e
novidades.
Se liga e acesse nosso canal de
You Tube para ver nossos vídeos e
a avaliação da Nova Strada cabine
dupla, que tem o link logo abaixo.
Obrigada pela atenção de sempre, grande beijo e se cuidem!!!
Carol Vilanova
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De olho na saúde

Cuidados com a visão
para dirigir melhor

S

e enxergar bem é vital para tudo
o que fazemos na vida, imagine
para dirigir? Por isso que estar
com a saúde da visão em dia é
essencial para manter a segurança do motorista e ainda das pessoas que usam as
vias públicas.
Isso justifica porque o teste e visão é
um dos fatores mais importantes na hora
de avaliar se alguém está apto para tirar a
carteira de motorista ou renová-la.
Nos dias de hoje, então, com uso
constante de smartphones, tablets e computadores a saúde dos olhos pode ficar
mais prejudicada ainda, com problemas
como síndrome do olho seco, fadiga ocular e dores de cabeça.
Por isso é indicado que se faça um
exame de vista todos os anos, para identificar se existe algum problema ou se há
dificuldades de enxergar por conta de
miopia ou hipermetropia, doenças que precisam ser corrigidas com o uso de óculos.
Alguns hábitos ajudam a cuidar e proteger os nossos
olhos, mas qualquer desconforto sentido deve ser avaliado
por um oftalmologista e tratado para evitar o agravamento
do problema. São cuidados diários que favorecem o relaxamento e hidratação dos olhos, diminuindo até mesmo o
risco de usar óculos.
Algumas recomendações simples podem ajudar a manter os seus olhos saudáveis, como manter alimentação
saudável, beber bastante água durante o dia, fazer pausas
quando estiver usando dispositivos digitais, evitar de esfregar os olhos e dormir bem.
Também destacamos outros cuidados essenciais que
protegem e cuidam da nossa vista:

1. Usar óculos de sol de qualidade, com proteção contra os
raios UVA, UVB e UVC.
2. Não dormir com maquiagem, pois podem entrar partículas de cosméticos durante a noite e provocar irritações.
6
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3. Antes de tocar nos olhos lave sempre as mãos, para evitar
irritações ou infecções como conjuntivite
4. Não usar colírios sem orientação médica, afinal são remédios que possuem indicações específicas e contraindicações,
e ainda podem mascarar sintomas.
5. Realizar consultas periódicas para detectar com antecedência doenças como catarata ou glaucoma e ainda checar
se está precisando usar óculos.
6. Olhar para longe é um exercício que ajuda a relaxar os
olhos, prevenindo o surgimento de dores de cabeça. Foque
um ponto específico distante, que se localize no mínimo a
40 m de distância.
7. Fechar os olhos várias vezes por dia também relaxa e
umedece os olhos, prevenindo assim o cansaço ocular e dores de cabeça.
8. Não usar óculos de grau de outra pessoa e nem óculos
de camelôs ou farmácia, que não são próprios da sua graduação, que deve ser prescrita por um oftalmologista. Eles
podem inclusive piorar a sua visão, provocar dores nos olhos
e de cabeça ou tonturas.

O FUTURO
É TECFIL.

Todos os dias, conectamos o melhor
das pessoas e da tecnologia para
antecipar o futuro. Somos a maior
fábrica de filtros do continente.
São 57.000 m 2 conectados
em tecnologia 4.0 para produzir quase
2 milhões de componentes por dia.
Um complexo sistema comandado
pela nossa principal força: as pessoas.
É assim que atingimos hoje o nível
máximo de qualidade em filtros para
diferentes segmentos.
E amanhã, faremos ainda melhor.

O FUTURO É TECFIL

W W W.T EC F I L .CO M . B R

Notícias
Acessórios novos para caminhões novos
Com mais de 30 itens exclusivos, a Paccar Parts
lança acessórios exclusivos para o novo caminhão
DAF XF. A expansão de
portfólio de produtos de
peças genuínas inclui sensores de segurança ativa,
barra de iluminação de
teto e rodas de alumínio,
entre outros.
A Paccar Parts, em conjunto com a Engenharia da
DAF, desenvolveu essa linha de maneira específica
para atender às demandas

Distribuição com
caminhão elétrico
A Jamef Encomendas Urgentes está testando em suas
distribuições o caminhão elétrico iEV1200T da JAC Motors.
Especializada em transportes de cargas fracionadas, a empresa tem como foco a sustentabilidade e a inovação, por
isso está validando e homologando os testes para as análises
de performance e eficiência.
Com proposta bastante urbana, o modelo iEV1200T tem
ainda características como conforto, praticidade de uso, por
conta do tamanho reduzido, capacidade para 7,5 toneladas
de carga e além do mais, proporciona emissão zero de CO2
e o baixo custo operacional e de rodagem se comparado a
um caminhão a diesel.
A empresa afirma que o primeiro passo foi realizar um
treinamento com a JAC Motors para compreender as manobras do veículo e instalar um ponto de recarga, 220V, dentro
da matriz da Jamef, em sua matriz, São Paulo.
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dos clientes, com câmera traseira, sensor de presença lateral, sensor de pressão do pneu e sensor
de carga de bateria.
Os novos acessórios podem ser encontrados na
Rede de Concessionárias
DAF ou por meio do webshop, e-commerce oficial
da rede, que conta com um
catálogo completo, com
todas as informações técnicas, imagens dos produtos,
preço e disponibilidade,
entre outros.

Aniversário de 1.000.000

A Volkswagen Caminhões e Ônibus acaba de registrar
um milhão de veículos produzidos, sendo que mais de 850
mil unidades foram fabricadas pelo complexo industrial da
empresa em Resende (RJ). Com 25 anos de estrada, a fábrica abriga o centro de desenvolvimento mundial da VWCO,
além das mais modernas linhas de montagens da empresa,
que receberam investimentos recentes de mais de R$ 500
milhões.
O modelo que marcou o aniversário de produção foi um
VW Meteor 29.520, que já sai da linha de produção 100%
conectado. Os modelos de maior volume produzido até hoje
foram os Worker, com cerca de 434 mil unidades desde suas
primeiras versões. Os produtos Constellation, lançados em
2006, já ultrapassam 253 mil veículos fabricados.
Enquanto isso, a família de ônibus Volksbus acumula 160
mil chassis e os caminhões leves Delivery superam os 142
mil veículos em circulação. Os MAN TGX também dão sua
contribuição para o marco: cerca de 11 mil cavalos mecânicos da marca bávara já passaram pela linha de montagem
de Resende.

Notícias
Tira-dúvidas de motor
Lançado
recentemente, o novo aplicativo da Takao tira dúvidas
sobre itens de motor,
facilitando a vida dos
clientes que adquirem
as peças da marca. Disponível há cerca de um
mês na Google Play, o
App está prestes a estrear também na Apple
Store, e pode ser baixado gratuitamente.
A Takao explica que
o aplicativo foi criado
inicialmente para solucionar dúvidas técnicas
na instalação das juntas
da marca, informando
dados como torque e
sequência de aperto. A
partir de agora, a ferramenta incluirá conteúdo a respeito de
montagem de pistões, anéis, bronzinas e outras famílias de
produtos da marca.
O novo aplicativo da Takao informa tudo o que o cliente
precisa saber na hora de instalar a peça da marca no motor
do carro.

Curso de mecânica
básica online
A fim de conscientizar sobre a importância da manutenção preventiva, a DPaschoal está oferecendo um curso de
mecânica básica online para motoristas. O treinamento é
fornecido em formato EAD com a inclusão de vídeos que o
participante pode assistir a qualquer momento.
A iniciativa da empresa tem objetivo ainda de difundir
conhecimento e auxiliar os consumidores a terem esse discernimento na hora de resolver problemas nos carros. Para
inscrever-se gratuitamente, acesse: www.dpaschoal.com.br/
mecanicabasica.
Ainda de acordo com a experiência da DPaschoal, saber
o que acontece com seu carro evita que você realize reparos
desnecessários. Cuidados básicos com atenção com o nível
de óleo do motor, líquido de arrefecimento, freios, pneus,
bateria e itens de segurança já ajudam a enfrentar problemas corriqueiros, mas podem refletir diretamente no custo
de manutenção lá na frente.

Laboratórios móveis e tecnológicos
Os laboratórios móveis da Tecfil chegam na sua
quinta geração muito mais tecnológicos. A empresa
conta que nesta nova versão, os veículos oferecem
suporte a clientes e agora conta com equipamentos
mais precisos e modernos.
Fabricante de filtros automotivos, a Tecfil utiliza
esses laboratórios para atender melhor as demandas de mercado. Segundo a empresa, são quatro
unidades que irão circular pelas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, realizando visitas técnicas, homologações e diversos testes de filtros.
Clientes interessados em receber a visita de uma
unidade móvel podem solicitar por meio dos canais
de atendimento da empresa ou via consultores comerciais e técnicos da região.
A Tecfil explica ainda que a nova geração de laboratórios móveis conta com um sistema de áudio vi-

sual de última geração e equipamentos amparados
em tecnologias mais modernas, que conseguem
alcançar resultados mais precisos. Além disso, possuem uma melhor estrutura para exposição de produtos e informativos técnicos.
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Entrevista

União e resiliência da
cadeira automotiva
fez a diferença
Texto: Carol Vilanova | Fotos: Divulgação

Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores), fala sobre as lições que foram aprendidas neste ano e como a indústria está
se preparando para a retomada gradual do mercado
Revista Frete Urbano: Um ano atípico para a indústria automotiva, que no final vai ser menos ruim do que se esperava,
na sua opinião o que conseguiu essa melhora no resultado?
Luiz Carlos Moraes: A forte injeção de recursos do auxílio
emergencial do governo ajudou a aquecer a economia e movimentou o comércio nos últimos meses. Não tínhamos ainda
esse elemento quando fizemos as projeções mais dramáticas
no início da pandemia. Além disso, houve o retorno da produção nas fábricas, a volta de trabalhadores que estavam com
suspensão de contrato e o bom desempenho do agronegócio,
que estimulou a economia nesse período tão frágil. Mas o que
gostaria de destacar é a resiliência da cadeia automotiva. Fabricantes, fornecedores e revendedores se desdobraram para
fazer os ajustes necessários a uma crise tão grave, e juntos
estão saindo mais calejados desse período, embora a situação
ainda inspire muitos cuidados e uma longa recuperação.
RFU: Vimos as montadoras se mobilizando em diversas
ações em prevenção ao coronavírus e em ajuda às instituições de saúde, como a Anfavea se envolveu neste sentido?
Luiz Carlos: As inúmeras ações de solidariedade foram impressionantes e comoventes, pois a maioria surgiu espontaneamente por parte de funcionários, e foi crescendo com a participação institucional das montadoras. Reparamos respiradores,
ajudamos a produzir equipamentos, distribuímos máscaras,
alimentos, cedemos veículos de frota. Foi sem dúvida uma ação
providencial no momento mais agudo da crise sanitária.
RFU: A Anfavea preparou um protocolo com várias diretrizes para nortear as montadoras, que parece ser bem complexo, conte um pouco sobre isso...
10
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Luiz Carlos: Criamos o protocolo com base nas instruções
do Ministério da Saúde e observando as diretrizes que estavam sendo aplicadas nas matrizes fora do Brasil. Com isso,
conseguimos criar um protocolo amplo para que as empresas pudessem voltar a atuar da forma mais segura possível.
A ANFAVEA promoveu reuniões com líderes das empresas
associadas para uma troca de melhores práticas, absorvendo
experiências dos países da Ásia e da Europa, que estavam à
frente do Brasil na pandemia. Nosso protocolo acabou virando referência para outros setores.
RFU: A gente fala das dificuldades que a população teve
com a retração da economia, desemprego, fechamento de
microempresas etc., mas imagino que as montadoras também tiveram seus percalços, talvez de maneira muito mais

Entrevista
Fabricantes, fornecedores
e revendedores se
desdobraram para fazer os
ajustes necessários a uma
crise tão grave.
forte por conta da parada das linhas. Como essa situação
está sendo superada?
Luiz Carlos: A MP 936, que atribuiu a suspensão de contratos de trabalho e redução de jornada, ajudou muito nossas empresas neste período crítico. Sem ela, com certeza o
cenário estaria muito pior. Estamos aos poucos retornando
à produção de autoveículos sob uma demanda que tem
crescido gradualmente, os colaboradores estão voltando aos
seus postos e isso aponta para um cenário mais positivo. De
qualquer forma, teremos uma queda de mercado superior
a 30% num ano em que esperávamos crescer 10%. O choque entre expectativa e realidade vai demandar ainda muitos
ajustes, corte de custos e adiamento de investimentos, infelizmente, mas é uma questão de sobrevivência.
RFU: Para a Anfavea, o que impulsiona a retomada e o que
freia esse movimento de aumento nas vendas, que ainda
está tímido, mas está acontecendo?
Luiz Carlos: Como incertezas, ainda percebemos o dólar
muito volátil, uma pressão das taxas de juros internacionais,
possibilidade de aumento da carga tributária, fragilidade no
mercado de trabalho, aumento de custos e indisponibilidade
de insumos e materiais importados, sem falar na redução
do auxílio emergencial, que tende a esfriar o ritmo da economia. Por outro lado, temos a queda na taxa Selic e juros
baixos, redução do IOF sobre financiamentos, os gastos com
viagens e lazer adiados, a preferência pelo transporte individual para evitar o contágio da covid, aquisição das locadoras
e bons momentos de vendas, como a Black Friday e o Natal
pela frente. Entre chances e riscos, refizemos nossas projeções para o ano de forma bem cautelosa, e ainda vemos
muita neblina para 2021.
RFU: O que era mais preocupante para a associação durante
esse período?
Luiz Carlos: Em primeiro lugar a saúde dos colaboradores e
suas famílias. Depois, os estoques elevados, a falta de capital
de giro e a imprevisibilidade de quando o mercado retomaria
um mínimo de atividade. Chegamos a temer pela sobrevivência de alguns players da cadeia automotiva e por desemprego
mais elevado, com uma crise econômica ainda mais severa.

Mas estamos atravessando essa tempestade, embora agora
precisemos iniciar a retomada da retomada, já que vínhamos
de uma outra recessão de meados da década passada.
RFU: Apesar de ter sido abalado na pandemia, podemos
dizer que as vendas de caminhões tiveram menos perdas do
que de veículos leves?
Luiz Carlos: Sim. No comparativo anual 2019/2020 até setembro, os autoveículos apresentaram queda de 32,3%, enquanto o setor de caminhões apresentou queda de 15,4%.
O agronegócio continuou alimentando a demanda por caminhões pesados, enquanto o setor de delivery surpreendeu
na pandemia, aumentando as vendas de caminhões de pequeno porte.
RFU: Hoje, qual a frota de veículos que circulam no Brasil?
Desse número o que a Anfavea considera como veículos urbanos de carga?
Luiz Carlos: A frota calculada em 2019 era de 45.478.649
unidades de autoveículos. Os veículos urbanos de carga são
os comerciais leves (5.457.903), somados a uma parcela dos
caminhões pequenos que não temos como estimar.
RFU: Qual a análise que a associação faz do mercado de veículos comerciais leves nos últimos anos, antes de pandemia?
Luiz Carlos: Sempre foi um segmento importante do mercado brasileiro, e bem estável em termos de participação,
com peculiaridades como as picapes pequenas, incomuns
nos outros países. Com a pandemia, houve um relevante aumento na participação. De um lado, picapes maiores
cresceram nas regiões onde o agronegócio é forte, menos
atingidas pela pandemia. Já nos grandes centros urbanos,
furgões, vans e picapes de trabalho nunca venderam tanto
por conta do aumento da demanda por serviços de delivery.
RFU: Qual o cenário do mercado de veículos novos que a
Anfavea enxerga para o Brasil até o final de 2020? O que era
previsto antes?
Luiz Carlos: Prevíamos a venda de 3.050.000 de unidades
de autoveículos novos para 2020 no início do ano, alta de
10%. Nossa projeção foi alterada neste mês para 1.925.000,
uma queda de 31% sobre 2019. Na produção, prevíamos 3.160.000 autoveículos e alteramos a projeção para
1.915.000 unidades, queda de 35%.
RFU: É possível fazer qualquer tipo de previsão para o ano
de 2021?
Luiz Carlos: Faremos nossa previsão oficial apenas em janeiro. Por ora, acreditamos que os resultados de 2021 devem ditar como será o andamento da economia nos próximos anos,
a depender dos níveis de desemprego, demanda, aprovação
de reformas, liberação da vacina, ambiente político, etc.
REVISTA FRETE URBANO
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Vida de motorista

A liberdade de
ser transportador
Texto/Fotos: Carol Vilanova | Fotos: Divulgação

Ser motorista é uma profissão que ainda se destaca por não ter aquela rotina rígida de um
escritório, além disso, por serem na maioria autônomos, sentem que são donos do próprio
negócio e administram como melhor convém

U

ma profissão que se prova essencial em momentos difíceis, um profissional que supera obstáculos diariamente, uma vida que ver seu negócio
com bons resultados para dar mais conforto a família. Ser motorista de veículos urbanos de carga não é mais
tão romântico, mas ainda tem aquela tal liberdade.
Com apenas 24 anos, Bruno dos Santos é dono do seu
próprio negócio, um veículo urbano de carga que sua como
agregado de uma empresa de congelados. Diferente de muitos jovens da sua idade, por volta das cinco da manhã ela
já precisa estar na ativa, bem desperto, carregando seu baú
refrigerado, seu ganha pão.
Ele carrega na empresa onde presta serviços, a Peixe Gourmet, e sai por aí, distribuindo peixes em supermercados e restaurantes. Quando perguntado se ele gosta dessa vida, ele
responde: “gosto de liberdade, de fazer o meu próprio horário, gosto da rotina que a vida de motorista proporciona”.

Bruno dos Santos
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Existem inúmeras barreiras durante o dia do Bruno, tráfego intenso, ruas esburacadas, perigo de assalto, demora
no recebimento da mercadoria, mas nenhuma supera a liberdade que sente no fim do dia. “Às 16h da tarde, finalizo
o meu trabalho e vou embora para casa”, diz.
A profissão de motorista de veículos de cargas, seja urbano ou rodoviário, tem sua participação de importância na
sociedade, ainda mais no Brasil, quando 65% das riquezas
são transportadas por modal terrestre, segundo a Confederação Nacional dos Transportes (CNT).
Uma profissão que muitas vezes passa de pai para filho, apesar de que no passado esse fator era maior, que
é opção para muitos trabalhadores que são demitidos e
que usam a rescisão para comprar um veículo e começar a
trabalhar. E uma parte ainda maior é aquela que procura
ter mais liberdade, sendo seu próprio patrão e fazendo o
seu próprio horário.

Gilberto Costa

Fazendo uma entrega num atacadão, o paulistano Gilberto Costa, 38 anos, tem uma Mercedes-Benz Sprinter,
equipada com furgão refrigerado. Ele trabalha como transportador trabalha há 15 anos, mas com esse veículo há oito,
sendo que foi funcionário durante muito tempo.
“Decidi que seria melhor ter a minha própria van, ter
meu negócio, mas isso também é muito difícil, ainda mais
que eu faço tudo sozinho”, comenta Gilberto. Hoje ele é
agregado de uma empresa de congelados e peixes, e viaja
por todo estado e as vezes para fora. “Onde tiver a transportadora manda a gente, a gente vai”, diz.
Entre as dificuldades, Gilberto diz que muitas vezes a falta de respeito é um fator para se lidar, principalmente nos
clientes na hora da entrega. “Mas tem o lado bom, sou meu
patrão, se eu não quiser trabalhar amanhã eu não vou. Além
disso, é a chance para conhecer lugares novos e pessoas novas, porque também tem gente muito legal. Eu gosto de
viajar, esfria a cabeça”, completa

vezes, conhecendo lugares bonitos, experimentando novas
culinárias, fazendo amizades.
É o que conta Gilson Harley Climaco, de 57 anos. Ele e
o filho Renan Climaco são da cidade de Santo André (SP)
e trabalham juntos numa Fiat Ducato, fazendo entrega de
sucos e farofas em seu baú carga seca em supermercados
de toda a região.
“Como transportador gosto de conhecer lugares, pessoas novas, sair um pouco da rotina, sair do escritório. Eu
faço meu trabalho e vou embora, é uma profissão livre”,
comenta.
Gilson trabalha há dois anos no ramo, e antes tinha uma
firma de material odontológico. “Mas infelizmente a empresa quebrou, então resolvi entrar no transporte”. Entre as
dificuldades ele só destaca a demora de alguns mercados e
atacados para atender, “mas não são todos”, frisa.

Liberdade e novos lugares

A gente sabe que no transporte, tempo é dinheiro, mas
nunca é bom se exceder no trabalho para ganhar mais. O
ideal é fazer um planejamento para não sair perdendo e nem
prejudicar a saúde. Outro ponto importante é aproveitar o
tempo em casa com a família.

Se a liberdade é um fator positivo, outros são enfrentados todos os dias, como o trânsito na cidade, falta de estacionamento apropriado, baixas condições de ruas e estradas, perigo de assaltos etc. Mesmo assim, quem entra na
profissão e se apaixona pelo estilo de vida, não larga jamais.
Outra vantagem agradável de ser motorista é conhecer lugares novos e diferentes. Mesmo os veículos urbanos de carga
fazem viagens em trechos mais curtos também usufruem desse benefício tão importante para a vida. Isso porque o fluxo
de entregas diversificado faz com que o transportador esteja
constante contato com lugares diferentes da sua cidade natal.
E nesta mesma balada, conhecer novas pessoas é outro ponto importante na vida dos transportadores. Histórias
e lembranças que um motorista que trabalha conhecendo
pessoas leva para casa para contar as suas famílias. Muitas

Trabalhar demais não é legal

Adote hábitos para cuidar da saúde
- Dormir cerca de oito horas por noite;
- Fazer alimentação saudável;
- Comer antes de sair de casa;
- Comer menos frituras e gorduras;
- Fazer exercícios e alongamentos antes de
começar o dia e nas paradas;
- Tentar fazer paradas a cada duas horas;
- Usar protetor solar;
- Fazer checkups no médico regularmente.
- Hidratar-se com água, água de coco e sucos;

Gilson e Renan

- Evitar o fumo

REVISTA FRETE URBANO
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Vida de motorista
Obstáculos durante a jornada

Aumento do combustível

Nem tudo são flores no dia a dia do transportador de
cargas, algumas dificuldades são apresentadas a partir do
momento em que ele sai de casa e devem ser torneadas para
ter um dia produtivo.
As condições de rodagem tanto nas vias em grandes
centros urbanos quanto em estradas todos sabem que nem
sempre são as melhores. Aí soma-se a isso o preço salgado
do combustível, que é necessário para trabalhar e não dá
uma trégua. Além do mais, tem que se tomar muito cuidado onde abastece para não correr risco de usar combustível
adulterado e avariar o veículo, trazendo mais custos para o
seu bolso.
Quem viaja então, passa por pedágios são levados e podem colocar em risco o lucro do frete. Falando em frete,
baixos valores pagos pelos fretes também são alguns dos
desafios de motoristas por todo o país.

O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 0,64%
na primeira quinzena de outubro em comparação com o
mês de setembro, segundo levantamento realizado pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. Nas duas primeiras semanas do mês, o preço médio do
combustível no país foi de R$ 4,586 por litro. Em setembro,
o valor médio cobrado nos postos do País foi de R$ 4,556.

Situações para se tomar cuidado
- Más condições das ruas e rodovias;
- Roubos e furtos de carga e de veículo;
- Preço elevado do combustível;
- Baixos valores dos fretes;
- Custos de manutenção do veículo;
- Perigos no trânsito;
- Dificuldade de estacionar.
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Para reduzir o
consumo de combustível
- Mantenha as manutenções em dia;
- Abasteça em postos confiáveis;
- Calibre os pneus regularmente;
- Fique de olho no desgaste dos pneus;
- Dirija defensivamente;
- Evite acelerações e freadas buscas.

Evolução do preço médio
da gasolina no país (em R$)
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Meio ambiente

Calor sem
precedentes
em todo o
mundo

O

calor que tem feito nos últimos meses faz de
2020 um dos anos mais quentes da história.
O ano deve acabar com a temperatura média
mais alta de todos os tempos, superando o calor registrado em 2016.
O secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, Petteri Taalas, aponta 2020 como um dos anos mais
quentes da história. Segundo ele, as condições climáticas
extremas devem variar de temperaturas escaldantes e incêndios florestais a inundações e ondas de calor marinhas. Para
Taalas, essa situação deve ser provocada “em grande parte
aos gases de efeito estufa, e não aos fatores climáticos que
ocorrem naturalmente.
E a previsão é que o mundo venha a ter um dos quinquênios mais quentes já registrados. Essa tendência provavel-

Valquiria Stoianoff
é jornalista formada
pela Universidade
Metodista

mente continuará.
Um estudo publicado pelas Nações Unidas, em setembro, conta que o ritmo da mudança climática não parou
devido à Covid-19. Destaca que as concentrações de gases
de efeito estufa na atmosfera estão em níveis recordes e continuam aumentando.
Nesse estudo destaca haver “impactos crescentes e irreversíveis das mudanças climáticas, afetando geleiras, oceanos, natureza, economias e condições de vida humana”.
É preciso reduzir as emissões de CO2 para estabilizar as
mudanças climáticas. As emissões de CO2 este ano poderão
cair devido às políticas de confinamento da Covid-19. No início de abril, durante o pico do bloqueio, as emissões globais
diárias de CO2 fóssil caíram 17%, um nível sem precedentes
em comparação a 2019.
Para o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, 2020 tem sido um ano sem precedentes para as
pessoas e o planeta. A pandemia interrompeu vidas em
todo o mundo. Ao mesmo tempo, “o aquecimento do nosso planeta e as perturbações climáticas têm continuado a
bom ritmo”.
Ele destaca que nunca esteve tão clara a necessidade
“de transições limpas, inclusivas e de longo prazo para enfrentar a crise climática e alcançar o desenvolvimento sustentável”. Para ele, é preciso “transformar a recuperação
da pandemia em uma oportunidade real para construir um
futuro melhor”.
REVISTA FRETE URBANO
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Mercado

Novo normal com
boas expectativas
para os VUCs
Depois de um ano mais do que atípico, o segmento dos veículos urbanos de carga tem as
vendas quase que estabilizadas, muito por conta das entregas e do e-commerce durante a
pandemia, e espera melhores frutos em 2021
Texto: Carol Vilanova | Fotos: Divulgação

C

uidar mais da saúde, priorizar as pessoas acima
de tudo, crias novas estratégias e metas, fazer
uso massivo da tecnologia e da internet... o que
se perdeu em 2020 todo mundo sabe, mas o que
se ganhou foi uma série de ensinamentos que valerão para
toda a vida. Novos valores, novos modelos de trabalho, novos hábitos que foram adotados durante esse período e que
certamente vão continuar valendo em todo o mundo.
Passamos por um momento difícil, daqueles em que as
opiniões se dividem em “copo meio cheio e meio vazio”.
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Mas no final, muito pouca gente perdeu as esperanças, e
mais ainda, muita, mas muita gente acreditou que sairíamos
dessa mais fortes. Ainda não sabemos se isso aconteceu ou
não, mas estamos do lado dos que preferem acreditar que
sim e trabalhamos para isso.
Quando se viu o mercado de vendas de veículos despencar nos meses de abril e maio, a primeira coisa que veio à
cabeça foram as perdas de uma indústria que se uniu e se
reinventou para que a situação se revertesse, pelo menos
um pouco.

Mercado
O gerente Nacional de Vendas de Caminhões da CAOA,
Uilson Campana, contou que a parada da linha de montagem trouxe de prejuízos, mas também ensinamentos. “Houve um impacto, mas temos que lembrar também as vendas
também estavam praticamente estagnadas, assim como
todos os outros setores da economia, ou a maioria deles,
com isso, logo que retomamos a produção conseguimos regularizar rapidamente nosso estoque e distribuição. Mesmo
assim, nos trouxe um grande aprendizado em nos adaptarmos a novas situações e criar novas estratégias dentro da
corporação, a digitalização de processos e até mesmo de
vendas, foi primordial neste momento”, comenta.

“Um dos grandes aprendizados que este ano nos
trouxe foi a necessidade de
priorizar o aspecto humano,
planejando todas as atitudes
de modo a garantir a segurança de todos os funcionários e seus familiares, desde
treinamentos, adequação
das instalações, processos,
e em maior flexibilidade e
rapidez no processo de digitalização da empresa. No
atendimento, disponibilizamos a chamada por vídeo ou por
mensagens de texto pelo WhatsApp e o test-drive domiciliar,
e na concretização da venda, a opção de delivery do veículo
novo”, conta.

Ele disse ainda que a CAOA buscou novas estratégias
de vendas a fim de atender a nova demanda e realidade do
consumidor. “A CAOA já havia se antecipado à digitalização
de processos, inclusive nas áreas de Vendas e Pós-Vendas e
isso antecipou nossa reação ao momento de crise vivido por
todo o mercado”, avalia.
O diretor comercial da Iveco, Ricardo Barion, contou que
apesar da paralização, a ação foi rápida num processo ‘facilitado’ pela experiência com a retomada das atividades na
Europa, principalmente nas plantas da IVECO na Itália. “Adquirimos uma expertise que nos ajudou a antecipar a abertura da planta de Sete Lagoas com os padrões de segurança
exigidos”, observa.

Na Kia Motors do Brasil, o diretor de Operações da
empresa, Gustavo Gandini, a linha de produção do Bongo
K2500 no Uruguai foi imediatamente interrompida por dois
meses e a retomada foi feita somente após serem definidos
e implementados todos os padrões de segurança sanitária e
o treinamento dos funcionários, de modo a garantir os procedimentos de prevenção ao contágio, não somente dentro
da empresa, mas também em suas casas.
REVISTA FRETE URBANO
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Mercado

Para superar as vendas, canais online foram reforçados,
“caminhoneiros autônomos e transportadores continuam
movimentando cargas pelas estradas brasileiras, e o atendimento a esses profissionais não pode parar. O canal 0800
702 3443, que está disponível 24 horas, também é uma ferramenta importante para o cliente acionar o atendimento
remoto, pedir socorro emergencial, agendar atendimento
em concessionárias, tirar dúvidas e informações. O serviço
também fornece direcionamento para o atendimento à distância de vendedores, caso a necessidade seja a aquisição de
um novo produto”, adiciona.
Na Mercedes-Benz, tudo ocorreu de acordo com as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde),
visando proteger colaboradores, prestadores de serviços,
fornecedores e demais parceiros. “E para assegurar os veículos comerciais em operação, tão imprescindíveis para o
abastecimento da população com alimentos, remédios, entre outros suprimentos, toda a estrutura da marca em relação a peças e serviços se manteve ativa, de norte a sul,
seguindo todos os protocolos de saúde e segurança”, diz Ari
de Carvalho, diretor de Vendas e Marketing Caminhões da
Mercedes-Benz do Brasil.

Jefferson Ferrarez, diretor geral de Vans da Mercedes-Benz explica ainda que com todas as precauções e medidas
sanitárias, a empresa Mercedes-Benz vem buscando apoiar
os seus clientes na superação dos desafios. “Mantivemos o
atendimento da nossa Rede de Concessionários e criamos o
Showroom Virtual para negócios online, para que o cliente
comprasse da sua própria empresa, escritório ou casa os veículos, peças e serviços que necessita”.

Outras ações foram nas facilidades em relação ao Consórcio, com prestações menores que dão mais fôlego financeiro para os clientes. “Além disso, reduziu em 50% o valor
das três primeiras parcelas para alguns planos de caminhões,
dando mais prazo para o cliente poder administrar seu capital. Nesse mesmo sentido, a Mercedes-Benz estendeu a
garantia de veículos comerciais por mais 60 dias”, finaliza.
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Mercado
O executivo Sérgio Pugliese, gerente executivo de Vendas
de Caminhões da VWCO, contou que “2020 foi um ano de
desafios e superação, com o mercado de caminhões e ônibus sofrendo o impacto da pandemia durante praticamente
todo o segundo trimestre, mas mostrando forte recuperação nos meses subsequentes, principalmente em caminhões,
onde conseguimos incrementar o nosso market share nesse
segmento quando comparado ao ano anterior, ou mesmo
no período pré-pandemia”, avalia.
“Além disso, houve
a adoção das medidas
previstas pela legislação
no que diz respeito à
mão de obra na produção, adequando rapidamente nossas estratégias
de produção junto aos
nossos fornecedores e
comercial junto, à nossa
rede de concessionários
e clientes finais, intensificando nossa atuação na
oferta de produtos e serviços diferenciados. Desta maneira conseguimos
manter nossa rede ativa
em praticamente todo o
período mais crítico da
pandemia”, completa.

Mike Aquino, da unidade de negócios de Veículos Comerciais Leves da Fiat, acredita que a retomada nas vendas
dos VUCs mostra que a economia volta a dar sinais positivos,
mantendo um ciclo da cadeia produtiva ativa. “O aumento
de vendas por canais eletrônicos resultantes das medidas
restritivas impostas pelo Covid-19 trouxe uma necessidade
maior de entregas rápidas, fazendo movimentar o segmento
para suprir essa demanda crescente”, conta.

“O mercado de automóveis sofreu uma queda significativa por conta da desaceleração econômica, mas os VUCS
ganharam participação nas vendas totais desde então, indo
na contramão da crise, por atender muito bem demandas
do “novo normal”, como, por exemplo, serviços de “Home
Delivery”. Vans e pickups foram os segmentos que menos
perderam volumes na queda do mercado automotivo”,
complementa Mike.

Retomada dos VUCs já acontece
Os veículos urbanos de carga tiveram importância essencial no enfrentamento da pandemia e mais especificamente durante a quarentena. “Estamos tendo uma retomada
surpreendente no seguimento de VUCs. Estamos com uma
grande demanda de procura dos consumidores, com destaque para o segmento da construção civil e em alguns clientes que participam de licitações na procura do caminhão
Hyundai HD80”, diz Uilson.

Na Kia, a impressão foi a mesma, de que o segmento
de VUCs foi um dos menos afetados no período. “Com o
crescimento do comércio online e do delivery, esta categoria
foi beneficiada como alternativa para atender as entregas
em centros urbanos com restrições à circulação de veículos
pesados. Outro fator que contribuiu para a boa performance
de nosso Kia Bongo foram as novidades que trouxemos este
ano, com a introdução de nova versão do modelo com mais
conforto e segurança”, observa.
REVISTA FRETE URBANO
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“Esse movimento de crescimento de venda dos VUCs se
deve, em grande parte, ao aumento da demanda do varejo,
incrementado pelo crescimento do e-commerce. Estamos registrando ótimos números de market share neste segmento
em 2020. Sem dúvida a importância do transporte de cargas urbanas ganhou muita força por conta do isolamento
social. Acredito que esse movimento vai continuar também
em 2021”, diz Barion, que lançou nas mídias sociais a campanha do Novo Iveco Daily, em abril.
“A Mercedes-Benz sempre teve tradição no fornecimento
de caminhões Accelo e de veículos comerciais leves Sprinter
para a categoria de VUCs. Há uma maior procura por esses
veículos no mercado, visando atender às demandas crescentes do e-commerce, especialmente para entregas do sistema
delivery nas grandes cidades. Vemos com otimismo os sinais
da retomada da economia e do mercado de caminhões para
2021.”, diz Ary.
Jefferson continua: “Podemos notar que, se por um lado
a pandemia tem forçado as pessoas ficarem mais em casa,
de outro, a logística para nossos caminhões leves nas cidades
passou por uma revolução com o “boom do consumo”. Esse
é um lado bom do momento atual para os nossos negócios”.
A Volkswagen Caminhões e Ônibus também está animada
com a retomada nas vendas do segmento de VUCs. “Vemos
de forma muito positiva, principalmente em grandes cidades
como São Paulo, onde toda a produção destes modelos já
nasce comercializada. Sem dúvida alguma foram os grandes
responsáveis por garantir o abastecimento de gêneros de primeira necessidade como medicamentos, alimentos e bebidas
dos centros de distribuição aos consumidores finais”, diz.

Previsões e mensagens
Hyundai | “Acreditamos que teremos uma retomada mais
rápida do que imaginávamos no início da pandemia. Os números já mostraram isso e os consumidores estão buscando e
querendo comprar veículos. É claro que ainda teremos alguns
vestígios deste momento de queda nas vendas, mas estamos
muito otimistas com o próximo ano, pois sabemos que nossos
modelos comerciais serão muito importantes para a retomada
da economia, principalmente nos grandes centros urbanos”.
Fiat | “Tenho uma grande admiração e reconhecimento
pelo trabalho e persistência do transportador, apesar de todas as dificuldades que 2020 impôs a todos. Primeiramente,
sintam-se orgulhosos e reconhecidos por isso! 2021 será um
ano de início de retomada, ainda com desafios e dificuldades.
Mas, aos poucos, acredito que oportunidades aparecerão
por conta da transformação que veio para ficar no compor20
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tamento do consumidor e uma recuperação econômica iminente após um controle mais efetivo do coronavírus. Consciência das dificuldades e otimismo com as oportunidades que
surgirão! Contem sempre com a Fiat como sua parceira!”.

Kia | “Sempre fomos otimistas com a reação do mercado brasileiro, e assim continuamos. A economia global foi
fortemente atingida em 2020, e com os diversos estímulos
empregados pelos governos, teremos uma grande conta a
ser paga no ano que vem. Porém, resolvida a questão do
vírus, uma enorme demanda reprimida neste período de isolamento social se realizará, principalmente em turismo e varejo, que aquecerão o consumo no pós-pandemia, e assim,
todos os demais setores. Mudanças no comportamento são
sempre acompanhadas pelo surgimento de oportunidades.
Assim, importante que todos estejamos otimistas e preparados para este novo ciclo de negócios que se abre”.

Iveco | “Estamos otimistas com 2021. A chegada da vacina
contra o Covid-19 deve reaquecer a economia e trazer os investimentos de volta. Aproveito a oportunidade para agradecer, em
nome da Iveco, a todos os transportadores, motoristas, caminhoneiros e caminhoneiras pelo trabalho excepcional que realizam para a sociedade brasileira transportando grande parte da
economia do país. Temos orgulho de fazer parte da vida de milhares de profissionais das estradas. Contem sempre conosco!”.
Mercedes-Benz | “Os transportadores e também os
motoristas merecem todo nosso reconhecimento e agradecimento. Mesmo nesse ano difícil, eles estão sendo guerreiros, não deixando de trabalhar para trazer produtos e cargas
vitais para o dia a dia de todos nós e para o crescimento da
economia do Brasil. Para 2021, esperamos que tudo se ajeite
na saúde e na economia, que outros setores de negócios
sejam mais estimuladas, como infraestrutura, construção
e mineração. De qualquer forma, independentemente de
qualquer contexto, a Mercedes-Benz e seus concessionários
sempre estarão ao lado de quem movimenta esse imenso
país e de quem move o mundo”.

VWCO | “Estamos otimistas com as perspectivas de
mercado para 2021, inclusive com a oportunidade de buscarmos um incremento de volume com a nova família de
extrapesados VW. Mantenham sua frota sempre atualizada
e bem cuidada, olho atento nos custos e nos resultados operacionais, buscando sempre se reinventar com inovação, garantindo dessa forma o crescimento de suas empresas”.

Mercado
O lado dos transportadores
O transporte de cargas é um setor forte, responsável por
11% do PIB do país e concentrando 65% de todo o modal
de cargas, segundo apontam dados da Confederação Nacional dos Transportes (CNT). Um segmento de fundamental
importância para o Brasil, e que mesmo durante a pandemia
do novo coronavírus, não parou de trabalhar, assegurando o
abastecimento da população com alimentos, remédios, entre outros suprimentos.
Por conta disso, o setor ganhou imensas responsabilidades e maior visibilidade durante este período, desencadeando em diversas reflexões, entre a indústria e ainda entre
as transportadoras que estão constantemente discutindo as
perspectivas para o futuro do segmento, inclusive em eventos e reuniões Virtuais.
Segundo o CEO da
TransRuyz Transportes, Antonio Ruyz, a primeira atitude
tomada pelas empresas foi
de acalmar o corpo operacional. “Quando a pandemia
veio à tona, primeiramente
tivemos que absorver o que
estava acontecendo, pensar
em planos de ações para que pudéssemos continuar com
nossas atividades, que foi classificada como essencial. Além
disso, tínhamos envolvidas as vidas de todos os nossos colaboradores. Então o primeiro momento foi de tranquilizar
todo mundo, providenciar os meios de precaução, como utilização de álcool em gel, máscaras, medir temperatura. Esse
“novo” veio para ficar, e nós vamos nos adaptando. O transporte não pode parar.”
A head de gestão e inovação da Roda Brasil Logística, Rafaela Cozar, também
detalhou seu plano de ação
junto à sua empresa tendo
em vista a crise pandêmica.
“A primeira etapa foi montar
o comitê de crise e tomar o
cuidado com os colaboradores. Quando estourou essa situação, havia muita informação
e nós não sabíamos se era fonte confiável ou não. Então,
pegamos uma fonte segura de informação, consultamos os
órgãos competentes, tudo que deveria ser feito, e movemos
isso para a nossa base, para a nossa realidade. A segunda
etapa foi a adaptação e a criação de oportunidades. Nós
vimos que, sim, é possível criar novas oportunidades e se
adaptar muito rapidamente. Reunião on-line é possível. O
próximo ponto, eu diria, são as otimizações dos processos.

Nós enxergamos novas formas de trabalho, principalmente
no transporte, que lida muito com papéis. E o último ponto
foi a aceleração da digitalização das empresas.”
Membro do conselho
administrativo da Transita
Transportes Andre de Simone falou um pouco sobre
ações sociais feitas pelo setor e pela sua empresa. “A
Transita Transportes sempre
se colocou à disposição para
ajudar. Sempre colocou o
transporte à disposição para ajudar, e na pandemia não foi
diferente. Colocamos alguns caminhões para transportar
insumos farmacêuticos como doação para as grandes empresas. Conseguimos juntar várias doações, então, de várias formas, conseguimos ajudar transportando todas essas
doações e também fazendo vaquinhas para poder comprar
coisas para as pessoas que sofreram um pouco mais com a
pandemia. Não foi só a Transita Transportes, não foi só meu
grupo de amigos. O Brasil realmente parou para ajudar.

Perspectivas
Sobre o futuro, o COO
da GVM Solutions Brasil,
Felipe Medeiros, acredita
em um futuro com perspectivas positivas para o setor
de transporte rodoviário
de cargas. “Acho que 2021
será um ano promissor para
todos nós transportadores. Desde a crise, a greve dos caminhoneiros, em maio de
2018, o transporte passou a ser mais valorizado. De fato, ele
sempre foi visto com maus olhos: os caminhões que geram
trânsito nas estradas, que atrapalham os feriados, que atrapalham a volta para a casa. Nesse período de crise tivemos
várias quedas de faturamento: eu como GVM cheguei a ter
uma queda de 70% de faturamento no mês de maio.
Isso fez com que a gente se reinventasse, organizasse a
casa, revisasse todos os nossos processos. Empresas como a
nossa, que já investiam em tecnologia, em gerenciamento
de risco, em otimização de processos em nível de serviço,
estão sendo reconhecidas pelos embarcadores. Eu vejo, para
2021, uma certa valorização do transporte rodoviário de
cargas, uma valorização das empresas, e acho que 2021 é
o ano em que nós transportadoras temos que buscar a tão
famosa meta de recuperação tarifária do setor.”
REVISTA FRETE URBANO
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VUC pelo Mundo

Fiat Talento:
um furgão
cheio de
charme e
carga

A

Faça revisão em seu veículo regularmente.

Europa realmente está recheada de veículos urbanos de carga de dar inveja no mercado brasileiro. Tem para todos os gostos, necessidades e
tamanhos. Um bom exemplo é o modelo da Fiat,
que se posiciona entre a Ducato e o Doblò Cargo, que ainda
existe por lá.
Trata-se do Fiat Talento, que cobre um volume e comprimento de carga diferente dos outros VUcs da marca para
satisfazer plenamente todas as necessidades de transporte
profissional. E o nome, segundo a marca, tem um valor simbólico, que evidencia o que ele “sabe fazer”, as suas aptidões, “o seu talento”.
Falando sobre o design exterior, o Talento é compacto,
com medidas proporcionais, como o pára-brisa avançado
que combina bem com o capô curto, refletindo numa frente
imponente e ao mesmo tempo dinâmica.
Tem linhas marcantes e clean, em concordância com a
nova identidade da gama Fiat Professional, que valoriza a
largura e a capacidade de carga do veículo, bem realçada
pela traseira quadrada, mas também pelo dinamismo e pela
sensação de estabilidade.

Nessa versão mais recente, ano 2020, o Talento é disponível em todos os tipos de carroceria: van com teto baixo e teto
alto, transporte de passageiros, cabine dupla, oferecendo 2
comprimentos, 2 alturas e 2 distâncias entre eixos diferentes.
Combinando esses elementos, o modelo reformulado
atende a todas as necessidades de transporte leve, ou seja,
de 5,2 a 8,6 m3, com peso bruto do veículo entre 2,80 e
3,05 toneladas, e uma carga útil que pode atingir 1.266 kg.
E ainda conta com o compartimento “CargoPlus”,
localizado embaixo dos bancos dos passageiros, que
permite aos profissionais transportar objetos até 3,75 m
de comprimento (4,15 m para a configuração de distância
entre eixos longa).
A acessibilidade é excelente, com uma soleira de apenas
552 mm e a largura da porta de correr de 1030 mm (100
mm do chão). O volume de carga é de 5,2 m3 na versão
com distância entre eixos curta, 6 m3 na versão com distância entre eixos longa e até 8,6 m3 na versão com distância
entre eixos longa e teto alto; isto significa que o Talento MY
2020, mesmo na versão curta distância entre eixos, pode
transportar três palets.
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Conforto e funcionalidade
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Por dentro, o Talento 2020 garante o máximo conforto
e ergonomia, graças ao acabamento com tecidos robustos
e a posição ideal do volante e controles que o tornam mais
relaxante e direção segura todos os dias.
Em particular, os novos interiores Black foram renovados
para criar um ambiente elegante e funcional que vai bem
com os inúmeros compartimentos de arrumação - a capacidade total dos compartimentos é de 90 litros, com o prático
e inteligente “Mobile Office”. Este último inclui um inovador assento central reclinável, equipado com mesa retrátil,
encosto de abertura com compartimento de arrumação e
porta-documentos.
Aí temos toda a estrutura de central multimídia que hoje
é importante para o motorista e está cada vez mais parecida
com os automóveis da marca, com integração Apple CarPlay
e compatibilidade com Android Auto. Uma tela de 7 do tipo

touch screen traz todo conjunto de rádio, navegação, entrada USB e tecnologia Bluetooth® para o uso do telefone
viva-voz.
Para completar, a estreia do novo motor EcoJet de 2 litros, de acordo com a regulamentação Euro 6, e se caracteriza por uma redução de consumo de até 11%, ao mesmo
tempo que oferece melhor potência e torque em relação ao
1.6 anterior.
Disponível em três potências diferentes (120 cv e 320
Nm, 145 cv e 350 Nm e 170 cv e 380 Nm) com torque máximo já disponível a 1.500 rpm, o motor é equipado com um
turboalimentador de geometria variável que garante uma
viagem mais suave e motor mais elástico a partir de baixas
velocidades, com redução do consumo no ciclo real de uso.
Por fim, a gama de motores do Talento MY 2020 é complementada pelo compacto 95 HP 1.6 EcoJet Turbo com S&S
e 260 Nm, também com turbo de geometria variável e tecnologia SCR.
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Ciclo urbano

VW e-Delivery: VUC
elétrico na distribuição

N

o passado, os caminhões eram considerados os
grandes vilões da poluição nas cidades, com a
massiva quantidade de emissões de poluentes
que despejavam, prejudicando o meio ambiente
e a saúde da população. Mas isso é definitivamente coisa
do passado.
Hoje, entre tantas ações que já foram tomadas para minimizar essa situação, a eletrificação de veículos se sobressai,
inclusive na hora da distribuição. Prova disso é o investimento da Ambev em caminhões urbanos elétricos. A empresa

24
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acaba de adquirir 100 modelos Volkswagen e-Delivery, que
fazem parte do seu plano estratégico de ter 1.600 modelos
VW elétricos na sua frota parceira até 2023.
O caminhão elétrico começou a ser testado há cerca
de dois anos de testes, e cumpriu com louvor a missão de
promover um meio ambiente mais limpo. Os números são
impressionantes: mais de 22 toneladas de CO² que deixaram de ser emitidas na atmosfera e a economia de mais de
6.500 litros de diesel. Foram 30 mil quilômetros de testes
no total.

Ciclo urbano
Produção nacional

Outras distribuições

Notícia boa para os brasileiros é que o VW e-Delivery
começará a ser produzido em grande escala no Centro de
Desenvolvimento e Produção da VW Caminhões e Ônibus
em Resende (RJ). Segundo a VWCO, O caminhão elétrico é
recarregado com 100% de energia vinda de fontes limpas,
como eólica, solar e 43% que provém do próprio sistema
regenerativo de freios do veículo. O plano é que os veículos
sejam recarregados em uma das 48 usinas solares que a Ambev está implementando nos seus Centros de Distribuição
(CDDs) espalhados pelo Brasil.
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.

Durante a quarentena, por conta da restrição de funcionamento de bares e restaurantes aumentou a demanda de
abastecimento nos supermercados, e o VW e-Delivery entrou em ação. Por isso, o veículo foi chamado para reforçar
as entregas de bebidas da Ambev, dentre elas a água AMA,
além de sucos, refrigerantes e outros, nos supermercados da
capital paulista.
Nesse período, o e-Delivery também foi convocado para
as ações de combate à Covid-19. Por exemplo, para a doação de 1 milhão de litros de álcool em gel feita a hospital
públicos. Em São Paulo, o veículo participou da força-tarefa
das entregas.
O VW e-Delivery tem capacidade para 14 toneladas, com
a configuração 6x2, se mostrando funcional não apenas pelo
tamanho adequado para circular em centros urbanos mas
também porque tem em seu currículo Emissão Zero de poluentes. É um investimento daqueles que se faz por diversas
razões, e uma dela é contribuir para um planeta melhor.
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Frete a frete

Rodolfo Alves de Souza, 32 anos, tem um Iveco Daily 35s14, ano 2011 implementado com baú carga
seca. “Sou motorista desde 2013 e faço diversos
tipos de frete, hoje estou fazendo um frete para o
Hortifruti. Ele trabalha sozinho, diz gostar da liberdade de não ficar trancado dentro de empresa, antes trabalhava com alinhamento e balanceamento
de veículos. É casado, mas não tem filhos. “Como
estou sem carro, o passeio do final de semana com
a esposa é de Daily”. Sobre o Iveco Daily, destaca a
força boa, comprou usado, tem dois anos.

O motorista Ronaldo Manoel de Oliveira, de 62
anos, está trabalhando há um ano na Transportadora
Modesto. E a missão do dia foi carregar e entregar a
Revista Frete Urbano na sua Renault Master furgão.

26

REVISTA FRETE URBANO

Yago Roberto Pereira Batista, 24 anos, sócio
proprietário da Alper Embalagens, que funciona em
Santos desde 2012, conta como começou a empresa. “Na verdade, meu irmão é sócio, e ele era representante de embalagens de uma outra empresa, e
sempre conversávamos de abrir um negócio nosso”.
Quando a oportunidade veio, os irmãos agarraram,
mesmo começando pequeno, num galpão de 80
m2, com poucos itens, mas uma vontade crescer
tremenda. “Desde o início foi bem corrido, fazemos
distribuição de embalagens, descartáveis, produtos
de limpeza para todos os segmentos. Ele conta que
durante a quarentena teve um pouco de medo, mas
conforme os restaurantes fecharam, o delivery cresceu e ganharam com isso. “Depois que os estabelecimentos comerciais abriram, o delivery continuou,
então foi bom para nós”. “Fazemos Santos, litoral
sul, São Paulo, Vale do Ribeira, e agora começando
o Rio de Janeiro”. A empresa conta com três caminhões VW Delivery Express Prime, todos 2019, uma
moto e sete motoristas agregados.

Frete a frete
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O motorista João Avelino Antas, 53 anos, é da cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Ele tem cinco anos trabalhando como motorista e presta serviço
para a empresa Alumínia Brasil Esquadrias em Alumínio, que é de seu genro. Ele conta que transporta
materiais para obras e roda por todo o estado e já
chegou a fazer serviço em Minas Gerais. “Carrego esquadrias de alumínio, portas, janelas, materiais para
obras. Ele é proprietário de uma Iveco Daily, 35s14,
e enfatiza: “não faço frete, é direto para a empresa
do meu genro”. Viajo pra todos os lugares, onde tem
obra a gente vai. “É gostoso, vou e volto no mesmo
dia, enquanto entrega, fico esperando”.
Pedro Neto, 40 anos, trabalha há 8 anos no ramo
de transportes, tem um Iveco Daily 35s14, ano 2014,
e trabalha basicamente com eventos. “Tenho uma
empresa RTL Express, e hoje estamos fazendo a nossa própria mudança”. Ele destaca que a Daily é mais
econômica que o HR que tinha e cabe mais carga.
“Ficou mais fácil contratar mais serviços”.
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Falando de esportes

Técnicos estrangeiros
chegam e fazem sucesso
no futebol brasileiro

M

anchete esportiva na segunda-feira após mais
uma rodada de futebol: Técnico não resiste à
má campanha do time e é demitido.
Esta situação sempre foi corriqueira, mas o assunto virou
conversa obrigatória nos últimos anos no futebol brasileiro.
Não importa qual o campeonato ou qual o tamanho do clube. O fato é: se o time não joga bem e não vence a culpa
é do técnico. Em 2019, somente no Brasileiro da Série A, a
dança das cadeiras atingiu 17 dos 20 clubes. Somente Santos, Bahia e Grêmio mantiveram seus treinadores até o final.
Ao todo foram 24 demissões.
Além da alta rotatividade de técnicos, rotineiro para o
nosso futebol, outro componente que botou fogo nas discussões foi à chegada de técnicos estrangeiros. E existe um
nome em particular para isso: Jorge Fernando de Pinheiro
Jesus, o Jorge Jesus. Português, ele foi contratado pelo Flamengo para substituir Abel Braga. Chegou e arrasou.
Com um estilo de jogo moderno, com marcação de saída de bola, transição rápida e linha de marcação curta, conseguiu algo que ninguém poderia imaginar. Em menos de
um ano de trabalho, conquistou os principais campeonatos
brasileiros e sul-americanos. Ao todo foram cinco títulos
(Campeonato Carioca, Brasileiro Série A, Copa Libertadores,
Copa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil). Em tempo, só
perdeu quatro jogos. Tem mais títulos que derrota.
Agora virou moda. Toda vez que um técnico é demitido os olhos dos torcedores, da imprensa e dos dirigentes
voltam-se para outros países e palpites começam a surgir.

Carlos Briotto é
jornalista formado
pela Univ. Metodista
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Quem será o próximo técnico? Será um argentino, uruguaio,
paraguaio ou europeu? Temos defensores para todos os gostos. De um lado há os que defendam os técnicos brasileiros,
principalmente os próprios técnicos. Nesse sentido vemos o
lado corporativo da profissão. Os técnicos brasileiros adoram trazer jogadores de fora, porém quando o assunto é o
próprio cargo a argumentação é que não há necessidade de
importar porque somos autossuficientes e não precisamos
de estrangeiros.
Do outro, vemos gente defendendo o que é obvio, o
Brasil ficou para trás em relação ao protagonismo esportivo
e muito disso está relacionado ao tipo de jogo, que atrasado, nos faz presa fácil para os times sul-americanos e europeus entre outros. Exemplo disso são os constantes vexames
que presenciamos. Times de ponta do Brasil caindo em fase
eliminatória para equipes inexpressivas do futebol internacional - corintianos, são paulinos, vascaínos e outros que o
digam. Mundial de clubes que não ganhamos há tempos. E
o vexame dos 7 a 1?
A discussão é nova, mas o trabalho de técnicos estrangeiros em solo brasileiro é antigo. Temos estrangeiros trabalhando por aqui desde 1911. Alguns famosos e outros nem
tanto. Hoje o mais conhecido é com certeza Jorge Jesus,
mas temos outros que foram tão ou mais importantes que
o ex-treinador do Flamengo e a história mostra isso. Sempre
respeitando a história, os mais famosos são: o húngaro Bela
Guttmann, os argentinos Filpo Nuñez e José Poy e o paraguaio Fleitas Solich.

Falando de esportes
Béla Guttmann: foi treinador e campeão pelo São Paulo em 1957. Além do campeonato, seu maior feito foi deixar
como legado o esquema 4-2-4. Esquema este utilizado pela
seleção brasileira na conquista da copa de 58. Vicente Feola
era o técnico e foi auxiliar de Bela Guttmann em sua passagem pelo Brasil.

disso, o seu maior feito for ter descoberto Zico, o galinho
de Quintino. Também fez sucesso como treinador do Bahia.
Hoje no brasileirão temos três técnicos estrangeiros comandando os três primeiros colocados na tabela. Flamengo,
Atlético/MG e Internacional são dirigidos respectivamente
por Domènec Torrent, Jorge Sampaoli e Eduardo Coude.

Filpo Nuñez: treinador do Palmeiras e conhecido como

A lista desde 1911

Dom Filpo deixou para a história nada mais nada menos que
a “Primeira Academia” de futebol. O único time que enfrentava de igual para igual o Santos de Pelé. Em 1965 teve
a honra de, junto com o Palmeiras, representar a seleção
Brasileira na inauguração do Estádio do Mineirão. Aliás, a
única vez que um time inteiro de um clube de futebol vestiu
a amarelinha.

José Poy: de jogador a treinador do São Paulo. Jogou por
15 anos como goleiro e teve a proeza de ser campeão como
jogador e também como técnico no mesmo time. Fato raro
para o futebol brasileiro.

Fleitas Solich: talvez um dos mais famosos treinadores
do Flamengo. Conhecido como o “Feiticeiro” foi tricampeão
carioca e conquistou o único Rio-São Paulo do clube. Além

O dia em que o futebol virou arte
Foi Charles MIller que trouxe o futebol para o Brasil. Isso
todo mundo sabe e esta escrito qualquer livro que fale sobre
o assunto. Mas tem uma coisa, mas uma coisa muito, mas
uma coisa muito mais importante do que isso: Três Corações
em 28/10/1940.
É lá onde realmente o futebol virou futebol com F maiúsculo, neste dia e local nasceu Pelé, o Rei do Futebol. Adorado
e venerado por onde passa e anda, Pelé sintetiza tudo que
faz o futebol ser maravilhoso:
É do povo e para o povo: Pele era negro, pobre e de família
humilde;

A tabela abaixo tras um apanhado geral sobre os países,
quantidade de treinares e títulos conquistados desde 1911.
De argentino a uruguaios, no total foram 41 técnicos e 110
títulos. Veja relação.

País
Argentina
Hungria
Inglaterra
Itália
Paraguai
Portugal
Uruguai

Nº Treinadores

Títulos

9
3
3
2
4
2
18

26
4
8
3
9
8
52

Se ainda tem dúvida? Anote isso:
- único tricampeão do Mundo;
- bicampeão mundial pelo Santos;
- bicampeão da Copa Libertadores
- maior artilheiro da seleção (95 gols);
- 1281 gols marcados na carreira;
- jogador mais jovem a ser campeão do mundo;
- maior número de gols em uma única temporada (127 gols);
- maior artilheiro do Campeonato Paulista (58 gols).
Pelé nunca foi. É e sempre será o maior de todos. Chorem argentinos. Juntar Messi e Maradona talvez dê uma perna de Pelé. Pelé não, talvez uma perna torta de Garrincha.

É mágico: quem já viu filmes Charles Chaplin, de Walt Disney
entende o que é magia e entende por que ele é o rei.
é de cair os queixos: basta olhar seus dribles e suas jogadas.
Driblava até a sombra;
É completo: chuta com a esquerda, direita, cabeceia e, pasmem, já jogou até de goleiro;
E para finalizar: parou até guerra para que o vissem jogar.

Foto: Imprensa Santos Futebol Clube
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Meu animal

Medicina integrativa e a
sua prática na Veterinária

C

om a evolução da Medicina Veterinária e mudanças de alguns conceitos e comportamentos relacionados aos animais domésticos, percebe-se que
a busca pela qualidade de vida dos animais se torna cada vez
mais prioridade nas famílias, principalmente pelo fato dos
pets serem considerados um membro da família.

Por Ana Julia L. Cagnassi
Médica Veterinária
formada pela
Universidade Metodista
de São Paulo
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Cada vez mais os tutores recorrem a terapias não convencionais para os seus animais de estimação, buscando formas de aliviar dores causadas por doenças físicas ou emocionais, aumentando assim a qualidade de vida e bem estar
dos seus companheiros.
A Medicina Veterinária Integrativa, também conhecida
como alternativa, é a associação de tratamentos convencionais com terapias complementares, abordando influências
físicas, emocionais, mentais, sociais e ambientais que podem
afetar a saúde do animal, avaliando cada animal individualmente e suas peculiaridades.
Algumas terapias já são estudadas há muitos anos e outras
são realmente recentes. O avanço tecnológico e científico oferece cada vez mais possibilidades de tratamentos, buscando cura
em métodos terapêuticos não convencionais. A Homeopatia e
a Acupuntura são as técnicas mais conhecidas e populares na
Medicina Veterinária, porém, podemos também destacar a fotodinâmica, atomaterapia, reiki, ozonioterapia, dentre diversas
opções visando o bem estar e a saúde dos animais.

Meu animal
Acupuntura
A acupuntura ganha destaque para tratamentos em
animais, conhecida como ser um tipo de medicina tradicionar chinesa, o procedimento é muito comum em seres
humanos.
Nesta técnica, são introduzidas micro agulhas em locais
denominados “acupontos”, regiões com um maior número
de terminações nervosas, concentração de capilares e acúmulo de mastócitos. Por meio de uma estimulação desses
pontos, é possível promover a ação desejada.
O método pode ser usado em qualquer animal, como
cães, gatos, cavalos, aves, répteis etc. É geralmente indicado
para afecções articulares, imunomediadas, neurológicas, urinarias, dermatológicas, endócrinas, entre outras.

Homeopatia
A Homeopatia é uma forma terapêutica que visa principalmente equilibrar o paciente no meio em que vive,
podendo ser utilizada em distúrbios comportamentais por
exemplo.
Este método terapêutico pode ser indicado para tratar
diversas enfermidades, como doenças dermatológicas (alergias, atopias, otites), neurológicas (convulsões, sequelas de
cinomose) e ortopédicos (coluna e articulações). Ela também
pode ser indicada para cães agressivos ou que sofrem da
síndrome de separação, que lambem compulsivamente as
patas por ansiedade de separação.
Atualmente a resistência bacteriana assusta os profissionais da saúde, e esse é um dos motivos pelos quais a Homeopatia é levada a sério. Existem vários trabalhos publicados
em revistas cientificas demonstrando a capacidade imunomodulatória dos medicamentos homeopáticos. Mesmo que
durante o tratamento o animal não apresente cura total, ele
passa por muito tempo sem crise ou apresenta menos dor,
sem o uso de antibióticos ou corticoides.

Terapia Fotodinâmica
Considerada uma inovação na Medicina Veterinária, a
terapia fotodinâmica é uma opção para tratar diferentes
enfermidades, como neoplasias e infecções dermatológicas.
A terapia fotodinâmica (photodynamic therapy – PDT)
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associa uma fonte de luz de comprimento de onda específica com um agente fotossensibilizador e oxigênio molecular.
Esses três elementos juntos promovem no desenvolvimento
de radicais livres que atuam diretamente nas estruturas das
células e auxiliam na cicatrização tecidual.
A aplicação pode ser realizada sob uma região afetada
do corpo, por doenças como tumores, micoses, acne, herpes etc. Na sequência, aquela região deve ser exposta a luz
natural ou artificial para destruir as células doentes, desta
forma, o corante aplicado absorve a energia da luz e destrói
as células doentes.

Ozonioterapia
A ozonioterapia é uma técnica onde os gases oxigênio e
ozônio são misturados por um aparelho que dá descargas elétricas no oxigênio, resultando na mistura de 95% de oxigênio
e 5% de ozônio. O gerador deve ser um equipamento muito seguro, pois o ozônio sozinho é tóxico se for inalado por
humanos e animais. E, como a molécula é instável, deve ser
produzida pelo equipamento apenas na hora do tratamento.
A ozonioterapia tem uma grande aplicabilidade, pode
ser indicada para tratamentos de artrites, artroses, colites,
hérnia de disco, infecções urinárias, úlceras, otites etc.
O tratamento é aplicado de diversas formas, pode ser
intravenosa, hemoterapia, tópico, insuflação retal ou intra-articular.

Plasma Rico em Plaquetas
O tratamento com Plasma Rico em Plaquetas (PRP) é uma
terapia regenerativa, auxilia na cicatrização de feridas (lesões
cutâneas, musculares ou ósseas). Suas propriedades estimulam a formação de novos vasos e fibroblastos, levando a uma
formação de colágeno e auxiliando o processo cicatricial.
Na Medicina Veterinária, o tratamento com PRP possui indicações como: doenças articulares em equinos e terapias de
lesões oculares, ósseas, cutâneas e tendíneas, em cães e gatos.
Lembre-se! A Medicina Integrativa não censura a Medicina Convencional e vice-versa. Os tratamentos complementam um ao outro, buscando sempre a saúde e o bem estar
dos nossos melhores amigos. Portanto, todo e qualquer tratamento deve ser indicado e acompanhado por um Médico
Veterinário.
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