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Os veículos da linha IVECO Daily unem força, robustez, tecnologia, conforto, 
segurança e modernidade. Seus modelos diversificados atendem desde 
autônomos que estão começando seu novo negócio até grandes empresas que 
precisam agilizar seu transporte urbano de cargas. E eles fazem isso com muita 
economia, desempenho e um diferencial enorme: quem tem carteira B pode 
circular por todos os cantos da cidade. É por tudo isso que a Família Daily é 
única. Única como você.

UMA LINHA ÚNICA DE VEÍCULOS LEVES QUE  
OFERECE MAIS AGILIDADE NO TRANSPORTE  
URBANO DE CARGAS.
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Como diz a expressão popular: o preço do combustível está pela hora da 
morte, não é mesmo? Não bastasse a pandemia e as dificuldades que todos 
estamos vivendo, parar no posto para abastecer chega a dar calafrios. 

Isso porque, segundo pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis), os preços do óleo diesel avançaram três vezes 
consecutivamente no mês de maio, e a gasolina e o etanol não ficaram atrás. 

Já tivemos um aumento de 5% por conta do fim da isenção do PIS/Cofins, 
que vigorou por dois meses, justamente para tentar conter essa escalada no 
preço. A gasolina então, teve cinco aumentos consecutivos, mesma situação 
do etanol. Pois é, está pela hora da morte! 

E quem vive de transporte tem que engolir seco e ver seu lucro ficando 
cada vez mais espremido. E até mesmo quando a Petrobras anuncia algum 
tipo de reajuste para baixo, parece que esse desconto nunca chega até a bom-
ba. Aí vêm as desculpas: impostos, mistura de biocombustíveis e margens de 
distribuição.

Bom, para variar quem tem que se virar é o povo, é o trabalhador. Então a 
gente se espreme daqui e de lá, e chega à conclusão que a solução é econo-
mizar. E existem algumas ações relativamente corriqueiras que podem ajudar 
nesse quesito. 

Uma delas é levantar o pé e dirigir dentro dos limites de velocidade, afinal, 
além de ser perigoso, alta velocidade gasta mais combustível. Fazer a ma-
nutenção do seu veículo regularmente também é essencial, carro quebrado 
custa mais caro, você já deve ter ouvido falar nisso. 

E por incrível que pareça, economizar na qualidade do combustível pode 
te colocar numa fria maior ainda. O que parece ser barato na bomba, pode 
forçar o seu motor, entupir filtros e danificar componentes internos, gerando 
até travamento do motor. 

Bom, importante também é sempre manter a leitura da Revista Frete ur-
bano em dia, sempre temos muitas dicas aqui 
para facilitar a sua vida, transportador urbano, 
de todas as maneiras possíveis, como nas ma-
térias desse mês, que falamos inclusive de um 
diesel renovável, que pode ser uma alternativa 
para baixar o custo de operação e cuidar do 
meio ambiente. E tem muito mais, agradeço 
a atenção de todos e até a próxima. Grande 
beijo e se cuidem! 
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CAOA Consórcios completa 33 anos, oferecendo 
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Notícias

Peças online e brindes aos clientes

Filtros para pesados 
têm ampliação de 
portfólio

Nova picape da 
Chevrolet

Promovido pela PACCAR Parts, o site DAF Webshop faz 
campanha de peças e oferece brindes aos clientes. De-
nominada “O futuro chegou para facilitar a sua vida”, a 
promoção permite aos clientes da marca que adquirirem 
peças genuínas DAF e multimarcas TRP, por meio de sua 
plataforma online Webshop, a acumularem pontos a cada 
compra de peças.

Para solicitar acesso ao DAF Webshop, acesse https://
linktr.ee/dafwebshop e clique no botão “solicitar acesso”. A 
campanha que se estende até dia 30 de junho oferece aos 
participantes que fizerem mais pontos prêmios, que vão 
desde boné até mochila para notebook e um smartwatch 
de última geração.  

Com oito novos produtos, a linha de Filtros Tecfil Max Pro 
Pesado tem ampliação de portfólio, incluindo novos filtros 
de combustível sedimentadores com copo acoplado. Os lan-
çamentos vêm se somar às versões blindada e sem copo já 
disponíveis.

A extensão da gama pode ser aplicada em mais de 500 
modelos de ônibus e caminhões rodoviários e urbanos. As-
sim, a Tecfil passa a contar com uma família completa de 
filtros de combustível sedimentadores, que integra o amplo 
portfólio da linha com mais de 550 filtros para veículos pe-
sados, e que atende mais de 95% da frota do segmento. 

A marca alerta para o momento certo de realizar a tro-
ca do filtro e para que as recomendações do manual sejam 
seguidas, assim como atentar-se ao rendimento do veículo 
quanto ao consumo e potência.  Não se sabe se o nome Montana será mantido, mas a 

Chevrolet já está preparando uma nova picape para ser pro-
duzida na fábrica de São Caetano do Sul/SP. O modelo vem 
para completar a nova família de veículos globais da Chevro-
let, já composta pelas atuais gerações de Onix, Onix Plus e 
Tracker, compartilhando da mesma plataforma. 

O produto é uma das novidades do atual ciclo de investi-
mento da empresa a ser aplicado até meados da década no 
Estado de São Paulo. São R$ 10 bilhões para a renovação 
do portfólio e para o desenvolvimento de novas tecnologias. 
Pode ter visual inspirado na Tracker, assim como ter a opção 
de motor 1.2 turbo. É mais uma picape que vem para en-
frentar a Fiat Toro.  



Notícias

4.5 milhões de 
motores produzidos

Ao completar 68 anos de história, a MWM registra 4.5 
milhões de motores produzidos na fábrica brasileira. Fa-
bricante de motores diesel e grupos geradores de energia, 
a MWM celebra neste momento a vanguarda em tecno-
logia em motorização diesel, peças para o mercado de 
reposição e, também, na fabricação de Grupos Geradores 
de Energia no Brasil.

Os motores MWM vão de 2.9 a 7.2 litros, atendem as 
mais rígidas normas nacionais e internacionais de emis-
sões de poluentes e são desenvolvidos pela engenharia 
brasileira, testados e validados no centro tecnológico da 
companhia localizado em Santo Amaro – SP. 

Esse é uma das garantias que os clientes têm em relação 
ao alto nível de nacionalização e customização para atender 
as mais variadas necessidades dos mercados onde atuam. Os 
motores MWM atendem aos segmentos veicular, agrícola, 
construção, geração de energia, industrial e marítimo.  
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De olho na saúde

tendinite é uma inflamação ou lesão do tendão, 
que é uma fibra responsável por unir o músculo 
ao osso. É caracterizada por dor e inchaço do 
tendão, podendo afetar diversas partes do cor-

po, porém, são mais frequentes as tendinites no ombro, pul-
so, joelho e tornozelo. 

Movimentos repetitivos e má postura ao dirigir são dois vi-
lões que podem causar a tendinite nos braços, punhos e dedos. 
Quer saber um dos motivos bem frequentes que pode causar 
tendinite em quem trabalha atrás do volante? Utilizar o câmbio 
do veículo por muito tempo, em repetidas trocas de marchas. 

Ideal, ideal mesmo seria trocar o veículo por um que te-
nha câmbio automático ou automatizado, mas isso é mais 
difícil nos veículos urbanos de carga, nem todos os modelos 
oferecem essa versão. Então a solução é se cuidar. 

Mas de modo geral, existem tratamentos para as ten-
dinites, não sendo necessário trocar o carro. Apenas casos 
mais sérios exigem que a pessoa faça essa troca e adaptação 
do carro, caminhão ou ônibus.

A tendinite no braço é uma inflamação que, assim como 
a tendinite no pulso, costuma aparecer devido a esforços re-
petitivos. Alguns sintomas são: dificuldades para movimen-
tar o braço, principalmente para cima, fraqueza e dificulda-
de em segurar itens pesados.

Outra tendinite que pode acontecer é a inflamação que 
afeta o tendão que liga o polegar ao punho, também conhe-
cida como “tenossinovite”. Para  quem gosta de nomes 
chiques: Síndrome De Quervain. 

Pode ser causada por manter a posição por tempo pro-
longado, fazer esforços repetitivos, sobrecarga e falta de 
alongamento. É uma dor que irradia do pulso ao polegar 
ou antebraço.

A
Outra dor comum para quem dirige o dia inteiro é a bur-

site, outro tipo de inflamação, mas nos ombros, para isso, 
a postura é fundamental, para os braços não ficarem muito 
suspensos no ar. 

Prevenção é uma boa solução 

Manter a postura adequada e fazer alongamentos antes 
de enfrentar um dia atrás do volante. Ainda são as melhores 
prevenções para quem não quer desenvolver a tendinite nos 
membros superiores. Alongamentos com movimentos sim-
ples, como puxar os braços e os punhos dão bastante alívio. 

Se o problema já faz parte da sua vida, o adequado é pro-
curar por um médico, antes de tomar qualquer anti-inflama-
tório. O especialista vai avaliar e provavelmente pedir exames 
para saber a real causa da tendinite. Somente depois de ter o 
diagnóstico é que ele vai prescrever algum remédio que con-
trole a inflamação, além de poder indicar até uma fisioterapia.

Entre as medicações estão os anti-inflamatórios, cetopro-
feno em comprimido, injetável ou gel, relaxantes musculares 
e corticoides. São prescritos pelo clínico geral, ortopedista ou 
reumatologista, pois ajudam a reduzir a inflamação e a dor.

Coma fisioterapia, os movimentos do braço são corrigi-
dos e adaptados para que os tendões não sejam tão força-
dos durante as trocas de marchas. Os especialistas podem 
orientar ainda as melhores posições do banco, de acordo 
com inclinação do assento e do encosto e distância dos 
pedais e do volante. É o fisioterapeuta que pode te ajudar 
coma alguns exercícios para fazer ao longo do dia. 

Com essas recomendações, será evitada a sobrecarga 
nos músculos dos braços, da coluna e também das pernas, 
bom as pernas são um outro capítulo. 

Tendinite: como aliviar 
ou até mesmo curar
Tendinite: como aliviar 
ou até mesmo curar
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Publieditorial

Ivecompany, empresa especializada na distribui-
ção de peças de reposição para toda linha Iveco, 
Fiat Ducato e Renault Master, completou em fe-
vereiro, 4 anos de existência. Localizada na Vila 

Guilherme, na capital paulista, a Ivecompany possui uma 
equipe técnica altamente especializada, oferecendo aos seus 
clientes os melhores produtos e principalmente preços com-
petitivos. Contando com os principais fabricantes de auto-
peças para o fornecimento de itens, a Ivecompany possui 
um amplo estoque e as melhores marcas em seu portfólio. 

Pronta para atender toda a cadeia consumidora de seus 
produtos, a Ivecompany conta também com a opção de 
compra através da internet, entregando em todo o Brasil. A 
empresa oferece condições especiais de pagamento para as 
compras realizadas em sua loja on-line. 

Desde a sua fundação, a empresa apresentou sólido 
crescimento somando 422% em 4 anos, incluindo o desa-

A

Ivecompany comemora 4 anos de 
atuação no mercado de reposição

®

A qualidade 
que você confia!
Às vezes, a melhor parte da viagem 
está em curtir o caminho. Deixe a 
preocupação com a gente!

Tudo para o seu Iveco, Ducato 
e Renault Master.

ivecompany.com.br /ivecompany    

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

fiador ano de 2020. A Ivecompany conta também com um 
novo centro de distribuição e teve sua capacidade de arma-
zenamento dobrada. 

 “Completar mais um ano de vida, estar em pleno cres-
cimento e consolidação da marca nos enche de orgulho.”, 
declara Eder Giacomini, Diretor Comercial da empresa. “Ser-
mos referência em São Paulo e ver nossa atuação crescer em 
todo o Brasil no fornecimento de peças, é contribuir para o 
abastecimento de produtos e serviços essenciais, isso mostra 
a importância da nossa empresa. Se o Brasil não pode parar, 
a Ivecompany segue acompanhando essa demanda.”, fina-
liza Giacomini. 

Para conhecer um pouco mais da Ivecompany bas-
ta acessar o site no www.ivecompany.com.br ou a loja no 
www.lojaonline.ivecompany.com.br 

Se preferir a loja física, o endereço é Rua Nelson de Mo-
raes Lopes, 157 - Vila Guilherme, São Paulo.

Ivecompany comemora 4 anos de 
atuação no mercado de reposição
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Combustível 

oi no ano de 2008 que o biodiesel ganhou ex-
pressão nacional, passando a ser obrigatório na 
mistura de todo óleo diesel vendido nos pos-
tos. Naquele tempo, era uma mistura de 2% do 

combustível renovável para 98% de diesel fóssil. A mistura 
entre o biodiesel e o diesel mineral é conhecida pela letra B, 
mais o número que corresponde a quantidade de biodiesel 
na mistura, ou seja, lá em 2008, era diesel B2. 

Desde então esse percentual vem subindo, e os planos 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) juntamente com o governo brasileiro é de 
chegar a 15% em 2023. E tudo estava seguindo assim, e 
em 2021 já estávamos operando com 13% de biodiesel 
misturado no diesel distribuídos pelo país. 

Mas as coisas mudaram um pouco quando foi aprova-
da a resolução do Conselho Nacional de Política Energética 
(CNPE), que estabelece a redução do teor de mistura obri-
gatória do biodiesel no óleo diesel fóssil para 10%. 

A redução se deu numa nota conjunta dos ministérios 

F

Menos biodiesel 
no tanque do 
transportador

da Agricultura e de Minas e Energia, que oficializou essa 
redução e já está sendo aplicada no 79º Leilão de Biodiesel 
(L-79), promovido pela ANP.

O anúncio prevê que as projeções de alta para a produ-
ção de soja, que fornece o óleo de soja, principal matéria-
-prima do biodiesel, favoreceram a redução na mistura. 
‘’Nesse contexto, e, contando com a compreensão e con-
tribuição do setor produtivo, fez-se necessário uma corre-
ção de rumo momentânea com relação ao percentual de 
mistura do biodiesel ao diesel comercializado no país, dos 
atuais 13% para 10%, no 79º leilão de biodiesel (L-79)’’.

Essa medida está sendo encarada como uma distorção 
momentânea necessária tida como corretiva. A nota afirma 
que “o governo trabalha pelo fortalecimento e consolida-
ção do mercado brasileiro dos biocombustíveis, porém em 
um ambiente que permita a competitividade, buscando a 
garantia do abastecimento nacional e preservando o inte-
resse do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta 
do produto’’. 

Texto: Carol Vilanova  |  Fotos: Divulgação

Para reduzir o custo do diesel, a mistura de biodiesel na composição é reduzida, o que 

mexe com a projeção feita pelo governo e ANP, mas que causa divergências entre os 

especialistas, abrindo espaço para o diesel renovável

Menos biodiesel 
no tanque do 
transportador
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Combustível 

No fundo, a intenção da medida é tentar reduzir o pre-
ço do diesel para o consumidor final, que já teve mais de 
35% de aumento somente em 2021, e que teve a isenção 
fiscal proposta pelo governo finalizada. Assim, com a redu-
ção do biodiesel, o preço deve recuar na bomba. Claro que 
os produtores do biodiesel, que já haviam sido alertados da 
medida, a criticam com veemência. 

O aumento do preço do diesel é considerado como um 
fator de desgaste político com setores importantes da eco-
nomia, já que afeta, principalmente, o segmento de trans-
portes e contribui para o aumento da inflação.

O que é biodiesel

Em poucas palavras, o biodiesel é um biocombustível 
líquido considerado uma fonte de energia renovável, que 
substitui o uso de combustíveis fósseis. Sua produção é 
feita a partir de fontes vegetais ou animais, ou seja, um 
produto natural e biodegradável com baixo teor poluente. 

O Brasil é um dos maiores produtores de biodiesel do 
mundo, tendo a Petrobras como grande produtora. Os 
principais estados produtores são: São Paulo, Paraná, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rio Grande do Sul.

Segundo a definição do Programa Brasileiro de Biocom-
bustíveis, o biodiesel é o combustível formado pela mistu-
ra, em diferentes proporções, de éster (nome técnico para 
um tipo de gordura) de óleos vegetais com o óleo diesel 
convencional derivado de petróleo. Por aqui, a soja é a es-
pécie mais cultivada para comercialização do biodiesel.

A produção de biodiesel 
é feita com a mistura de óleo 
vegetal ou gordura animal 
em metanol ou etanol, com 
a utilização de um catalisa-
dor. Esse processo é chama-
do de transesterificação. Ao 
reagir com o álcool (metanol 
ou etanol), as cadeias de áci-
dos graxos desligam-se da 
glicerina e dão origem a uma 
molécula de biodiesel.

Como já dissemos, desde 
2008, motores diesel funcio-
nam com percentuais de bio-
diesel de maneira mandató-
ria. Mas desde muito tempo 
vemos veículos de transporte 
de passageiros, basicamente, sendo testados com mais des-
se combustível renovável do que manda a lei, e muito disso é 
feito em parceria com fabricantes de motores e montadoras. 

Divergências 

Porém, essa utilização e a evolução do teor do biodiesel 
na forma atual, como é vendido no Brasil, representa diver-
gências para a CNT (Confederação Nacional do Transporte), 
seguida por outras associações do setor, como IBP, ANFA-
VEA, Fenabrave, Fecombustíveis, Sindipeças, BRASILCOM, 
ABICOM e SindTRR.

Elas expressam preocupação quanto a esse aumento do 
biodiesel na mistura óleo diesel disponibilizado no Brasil, 
em função dos sérios problemas de qualidade decorrentes 
do combustível comercializado hoje.
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Isso porque, quanto mais se amplia o teor do biodie-
sel mais aumenta a presença de glicerinas, típicas desse 
combustível, o que vem contribuindo para a ocorrência de 
graves problemas em bombas, bicos injetores e filtros dos 
veículos a diesel. 

Ainda por conta dos contaminantes metálicos presen-
tes em sua composição e sua incompatibilidade com os 
catalisadores de tratamento dos gases de exaustão dos 
veículos, inviabiliza o uso das tecnologias para atender 
aos requisitos de emissões e podem fazer crescer exaus-
tão de óxidos de nitrogênio e material particulado. E esse 
resultado não atende a fase P8 do Proconve (Programa de 
Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores), do 
Conama (Conselho Nacional do Meio-Ambiente), que entra 
em vigor em 2022/2023. 

De acordo com a nota divulgada pela CNT, a evolução 
prevista do percentual de mistura implicará maiores cus-
tos para o transporte de cargas e de passageiros, o que 
aumentaria os preços de produtos para toda a sociedade. 
Segundo o posicionamento, essa elevação também poderá 
provocar danos a máquinas e motores, diminuição da sua 
vida útil e baixa performance de equipamentos.

“Estudos recentes apontam que teores elevados de 
biodiesel promovem aumento das emissões de óxidos de 
nitrogênio, hidrocarbonetos e monóxido de carbono, com 
impactos negativos que afetam a saúde humana e o meio 
ambiente, além de elevar o consumo de combustível, ge-
rando ainda mais emissões e custos adicionais que são 
transferidos a toda a população”, explica a nota.

Já o documento da Fenabrave diz: “Reiteramos nos-
so compromisso com a preservação ambiental no país e 
apoiamos a diversificação da matriz de combustíveis reno-
váveis por meio do enquadramento regulatório de biocom-
bustíveis avançados no mercado nacional, em benefício da 
sociedade, do meio ambiente, dos diversos segmentos eco-
nômicos e do consumidor”.

Melhor ainda é o diesel renovável

A Petrobras já está realizando testes e tem capacidade 
de implementar em sua produção um novo tipo de bio-
combustível ainda mais ecológico do que o biodiesel atual, 
se podemos assim dizer. Trata-se do diesel renovável, tam-
bém conhecido como diesel verde ou óleo vegetal hidrotra-
tado (Sigla HVO, em inglês), que já é utilizado em testes na 
Europa, mas não era liberado no Brasil. 

Porém, antes em consulta pública, a resolução que trata 
da especificação deste diesel verde foi aprovada pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
recentemente e já pode ser considerado um tipo de biodiesel, 
e entrar na mistura do biocombustível com o diesel fóssil.

O diesel renovável ou HVO é produzido com a utilização 
de óleo vegetal ou gorduras animais, no entanto, por meio 
de um método mais moderno, que consiste no hidrotrata-
mento dessa matéria-prima renovável, ou seja, sua reação 
com hidrogênio com a utilização de catalisadores específicos. 

De acordo com as especificações, este processo pode ser 
feito em unidades dedicadas ou em conjunto com o óleo diesel 
mineral, sendo processado nas refinarias de petróleo. A parcela 
de origem renovável obtida no produto é quimicamente idênti-
ca ao óleo diesel mineral (derivado do petróleo), trazendo inclu-
sive melhorias na qualidade final do diesel para o consumidor.

O diesel renovável é isento de contaminantes, com 
maiores estabilidades térmica e oxidativa, ajudando na 
hora do a armazenamento e em sua utilização em moto-
res diesel. Por este motivo, é capaz de minimizar avarias 
aos motores, como entupimento de filtros, bombas e bicos 
injetores. No final das contas, aumenta a vida útil dos veí-
culos e reduz o custo dos transportes. 

E por ter elevado número de cetano, ainda melhora a 
qualidade da combustão e por sua semelhança com o óleo 
mineral, não exige mudanças estruturais no motor. Para 
completar, reduz em cerca de 15 % as emissões de gases 
de efeito estufa se comparado ao biodiesel éster, ou seja, 
contribui mais com a preservação do meio ambiente. 

Já em uso nos Estados Unidos e Europa, o diesel renová-
vel atende à nova fase da legislação brasileira de emissões, 
a fase P8 do PROCONVE prevista para a próxima gestão. 

De acordo com os especialistas, em função dos contami-
nantes metálicos, há um limite máximo para o biodiesel éster 
no óleo diesel rodoviário na Europa (7 %) e nos Estados Uni-
dos (5 %), para o óleo diesel comercializado para transportes. 

Finalizando, a Petrobras afirma que a adoção do diesel 
renovável seguindo padrões mundiais de qualidade e efi-
ciência, dentro do mandato do biodiesel, certamente irá 
gerar benefícios financeiros e de qualidade para o consu-
midor e para segmento automotivo, na medida em que 
melhora o desempenho e a durabilidade dos motores, bem 
como  para toda a sociedade,  com a redução das emissões 
de gases do efeito estufa, contribuindo para deixar o Brasil 
preparado para as novas tecnologias de motores e regras 
mais rigorosas de controle de emissões veiculares. 

Combustível 
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Distribuição

rotina do transportador urbano de carga está 
cada dia mais intensa. Um profissional que, 
na maioria das vezes, começa o dia bem cedo, 
senta-se na cabine do seu veículo e basicamen-

te dirige durante quase todo seu turno de trabalho. 
No seu anda e para habitual, circulando pelas ruas 

das cidades e em perímetros urbanos, alguns atributos 
são essenciais para uma produtividade lucrativa e saudá-
vel. E a escolha do veículo é o principal deles. 

O transportador atualizado busca e necessita de um 
veículo robusto, com boa capacidade de carga, que ofe-
reça segurança e conforto. E por que não um visual atra-
tivo e moderno? É o que a Iveco Daily oferece, um veículo 
urbano de carga na sua essência, largamente apreciado 
pelos proprietários, que em 2020 ganhou um novo dese-
nho externo e recursos tecnológicos indispensáveis para 
a distribuição urbana. 

Essa tecnologia reflete em economia lá na frente, o 
que otimiza o custo operacional do transportador, seja 
ele autônomo ou um gestor de frotas. Reflete em qua-
lidade de vida, afinal, traz a segurança e conforto que 
o transportador e seus ajudantes precisam. Reflete em 
menor custo/benefício, pois minimiza as manutenções. É 
abastecer e rodar, dizem os motoristas. 

Quando implementado com baú carga seca, a Iveco 
Daily 35 150 Chassi Cabine é o veículo a ser batido. Com 
capacidade de até 4,2 toneladas, uma característica mui-
to importante é que pode ser dirigida com habilitação 
tipo B, a mesma usada para veículos de passeio, e têm 
livre circulação em grandes centros urbanos, onde cami-
nhões maiores não podem entrar. 

A

Iveco Daily: dona 
dos centros urbanos 
Iveco Daily: dona 
dos centros urbanos 

Visual moderno e interior confortável 

A primeira impressão que se tem da Daily é de um veícu-
lo bonito, moderno e robusto. Afinal, o fato de ser um ve-
ículo de carga não significa que a atratividade visual tenha 
que ser deixada de lado. 

Seu desenho foi remodelado, já com aquele estilo da 
linha europeia, ganhou refinamento na aerodinâmica, uma 
nova grade frontal, faróis com novo formato, assim como 
as luzes de posição e farol de neblina. 

Com foco na operação do cliente, um novo para-cho-
que dianteiro tripartido foi incorporado, para que em casos 
de colisões leves, possa ter o custo de reparo mais baixo. A 
cabine também recebeu alterações, e internamente, ergo-
nomia e dispositivos de tecnologia entraram em cena. 

A sensação de estar dirigindo um automóvel é bastante 
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Distribuição

presente na Daily, o que deixa o motorista em uma posição 
mais confortável, além de facilitar na hora das manobras, e 
alavanca do câmbio no painel deixa as trocas de marchas 
mais próximas da mão do motorista. 

O veículo combina um painel de instrumentos funcio-
nal, com ações de controle de cruzeiro, limitador de veloci-
dade, e mensagens de manutenção, com um computador 
de bordo que traz dados indispensáveis para melhorar a 
eficiência da operação. 

O modelo oferece ainda vidros, espelhos e travas elé-
tricas, e ar-condicionado digital. Itens de conforto que cer-
tamente deixam a rotina do transportador mais agradável 
durante o trabalho. Quando se fala em conforto nesse seg-
mento de veículos, o resultado reflete diretamente na pro-
dutividade e na qualidade da distribuição, ou seja, melhor 
custo de operação. 

Por isso, a Iveco ainda colocou à disposição do motoris-
ta de Daily o sensor de ré, que facilita demais nas manobras. 
Funcionalidade e conectividade, tudo para ajudar o dia a 
dia do transportador e acaba refletindo no quesito seguran-
ça: volante com comando de telefone e voz. 

O profissional do transporte urbano conta ainda com 
uma central multimídia, com tela de sete polegadas, fun-
ções ativadas pelo reconhecimento de voz, tela touchscre-
en, e compatibilidade com Android Auto e Apple Car Play. 
Podemos até fizer que a Iveco Daily é um VUC premium, 
com todas essas funcionalidades. 

No final do dia, são os detalhes da primazia em acaba-
mento e recursos disponíveis que contam, voltando para a 
questão da saúde de motoristas e ocupantes. Um modelo 
que não cansa dirigir, oferece ótima visibilidade e bom espa-
ço interno para aquela sensação de escritório sobre rodas. 

17REVISTA FRETE URBANO 
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Desempenho e força na distribuição 

Ao abrir o capô, o transportador encontra o motivo da 
performance da Iveco Daily 35 150: o motor da família F1 da 
FPT Industrial, de 3 litros, turbo-intercooler, equipado com 
injeção Common Rail de última geração e sistema EGR de 
conversão de gases, ou seja, não precisa usar o Arla. 

O resultado é um torque mais forte mesmo em baixas ro-
tações, mesmo quando está carregada, entregando a potên-
cia máxima de 146 cv a 3.500 rpm e torque de 350 Nm na 
faixa de 1.400 a 2.900 rotações. A transmissão é mecânica, 
com acionamento manual a cabo, e 6 marchas sincroniza-
das à frente e uma à ré. 

Para aguentar o tranco, com carga máxima, o chassi tem 
longarinas planas em perfil “C” de 5mm. Reforçado e pronto 
para implementar. Com duas opções de entreeixos de 3.450 
e 3.750 mm, o PBT (Peso Bruto Total) vai pode ser de 4.200 
e 3.500 Kg, respectivamente. 

Na sopa de letrinhas da Iveco Daily 35 150, um verda-
deiro arsenal para a segurança: sistema de freios com disco 
nas quatro rodas, sistema de estabilidade ABS + EBD + ESP 
+ VDC, mais tecnologia no sistema de frenagem, ESP adap-
tativo – sistema que controla a dinâmica e a estabilidade 
do veículo, controle de tração e Hill Holder (assistência de 
partida em rampas, luzes diurnas de rodagem (DRL) e airbag 
duplo (motorista e passageiros).

Quando se fala de manutenção, a Daily tem uma rede 
que apoia o transportador, são mais de 77 pontos espelha-
dos por todo país. Com as revisões feitas em dia, a confia-
bilidade é muito alta. E se precisar de peças para reposição, 
originais e com toda a garantia, a maioria delas foram man-
tidas do modelo anterior, o que baixa custos e facilita na 
disponibilidade. 

Distribuição
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Mercado

e tem um mercado que está ganhando competido-
res neste ano é o segmento de picapes. Além de 
serem amplamente utilizadas no dia a dia como ve-
ículos de passeio, as picapes têm se tornado muito 

úteis no transporte de cargas. Isso porque são compactas, 
funcionais e têm estilo para uso no lazer, quando requisitadas. 

É claro que em primeiro lugar, o transportador deve sa-
ber se a carga transportada na picape está dentro do limite 
de peso permitido e suportado pelo veículo. Excesso de car-
ga pode causar penalidades legais, danos estruturais e me-
cânicos aos veículos, além de colocar em risco os ocupantes 
do carro e possíveis pedestres. Então, todo cuidado é pouco. 

Mais uma dica tem a ver com o objeto a ser transporta-
do, que não pode bloquear a visão do motorista em relação 
aos outros veículos da via. É importante certificar-se de que 
os itens estão amarrados e seguros dentro da caçamba, evi-
tando que se movam durante o trajeto. 

Também vale a pena reforçar que o artigo 235 do Código 
de Trânsito Brasileiro prevê infração grave ao conduzir pes-
soas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo 
nos casos devidamente autorizados.

S Novos modelos no mercado 

Nova Chevrolet Montana e Silverado: A Che-
vrolet já anunciou investimento de R$ 10 bilhões para fabri-
car um novo modelo de picape, e teria como concorrente a 
Fiat Toro, já que vai compartilhar a mesma plataforma que 
Onix, Onix Plus e Tracker. Não se sabe se chamará Montana, 
lembrando que o modelo derivado do Agile acaba de sair 
de linha depois de 11 anos de comercialização. O desenho 
deve ser inspirado no utilitário Tracker e a apresentação no 
final de 2022. 

Texto: Carol Vilanova  |  Fotos: Divulgação

Compactas, médias e grandes, as picapes além de terem sua função de lazer e passeio 

com a família é amplamente utilizada no segmento de transportes de cargas. Tivemos 

modelos que chegaram este ano e outros que estão na fila esperando para desembarcar

Picapes que devem chegar 
no nosso transporte urbano 
Picapes que devem chegar 
no nosso transporte urbano 

Nova picape da Chevrolet já foi anunciada 
e deve ser inspirada no SUV Tracker

Nova picape da Chevrolet já foi anunciada 
e deve ser inspirada no SUV Tracker
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Mercado

Boatos rondam ainda a volta da Chevrolet Silverado, 
que seria importada da América do Norte. Vistosa, viria na 
configuração 1500, com aproximadamente 5,80 metros de 
comprimento e motor 3.0 6-cilindros turbodiesel de 280 cv 
de potência e 63 kgfm de torque. 

Nova Fiat Toro e Nova Strada: Apesar de já exis-
tirem não tem como deixar de mencionar a Fiat Nova Stra-
da, que foi lançada no ano passado e está arrebentando de 
vender. Porém, uma nova versão equipada com motor 1.3 
combinada a uma caixa de transmissão do tipo CVT deve 
chegar em breve. 

Reestilizada recentemente, a Fiat Toro ganhou visual novo 
e novos conjuntos mecânicos, ou seja, continua sendo a pe-
dra no sapato das concorrentes. A grande novidade é o motor 
1.3 turbo flex 16V em calibração de 180 cv e 27 kgfm e a 
central multimídia na posição vertical, inspirada na Ram 1500.

Ford Maverick: Outra que vem para tentar garfar o es-
paço da Toro é a Ford Maverick, vem com carroceria mono-
bloco derivada do novo Focus, cabine dupla quatro portas e 
tração dianteira (ou integral). Agora o visual é derivado do 
SUV Bronco, recém-lançado aqui no Brasil. 

Com fabricação no México, o modelo deve ser equipado 
com motor 1.5 turbo de 150 cv do Territory e opções a diesel 
com tração 4×4.

Jeep Gladiator: Seu desenho já está registrado no Bra-
sil, mas previsão mesmo, ainda não existe. A Jeep Gladiator 
é derivada do Wrangler e já roda nos EUA, podendo vir para 
a Argentina, com o motor 3.6 V6 Pentastar de 285 cv de 
potência e 36 kgfm de torque. Completando o powertrain 
está o câmbio automático de oito marchas e tração é 4×4 
com reduzida. A picape é perfeita para o off road e tem 
capacidade de carga de apenas 770 kg.

Nova Nissan Frontier: conhecida também como Na-
vara em outros mercados, a picape vai sofrera algumas mu-
danças de reestilização, com destaque para a parte diantei-
ra, que recebe uma grade maior e mais imponente. Mantém 
o motor 2.3 turbodiesel de 190 cv e 45,9 kgfm com câmbio 
automático de sete marchas e tração 4x4. Versões de topo 
devem ganhar full-LED nos faróis e lanternas traseiras com 
luzes de posição de LED. Vai contar ainda com assistências 
semiautônomas de condução.

Nova Nissan Frontier 
deve ganhar reestilização

Picape da Ford seria inspirada no 
SUV Brinco, recém lançado por aqui

Chevrolet Silverado: pura 
especulação, nada confirmado

Chevrolet Silverado: pura 
especulação, nada confirmado

Nova Fiat Toro já está 
no mercado nacional

Nova Fiat Toro já está 
no mercado nacional

Picape da Ford seria inspirada no 
SUV Brinco, recém lançado por aqui

Jeep Gladiator tem registro 
mas nenhuma confirmação
Jeep Gladiator tem registro 
mas nenhuma confirmação

Nova Nissan Frontier 
deve ganhar reestilização
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Peugeot Landtrek: Mês passado falamos sobre esse 
modelo, que deve chegar o final de 2021 e vem para bri-
gar com as grandonas de Chevrolet S10, VW Amarok, Toyota 
Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi L200 Triton e Nissan Frontier. 
Provavelmente será equipada com motor 2.4 turbo a gasolina 
de 240 cv e 32,6 kgfm, ou com o 1.9 turbodiesel de 150 cv 
e 35,7 kgfm.

Com um belo visual, a picape confere o comprimento de 
5,33m para a versão cabine dupla e 5,39 m para as versões 
de cabine simples. A porta da caçamba tem abertura de 180 
°. Em relação à carga útil ultrapassa pode até chegar a 1,2 
toneladas na versão cabine simples. 

Também vem com tecnologia de ponta, compreenden-
do uma central multimídia de 10 polegadas e câmera com 
sistema de visão panorâmica de 360 graus e detecção de 
obstáculos. A capacidade.

 
Ram 1500: Essa também já chegou, e fica entre as pica-
pes médias e a maior da marca, a 2500. Conhecida como 
“muscle truck”, tem quase 6 metros de comprimento e pas-
sa das 2,5 toneladas de peso. Debaixo do capô, o lendário 
motor HEMI®, um V8 de 5,7 litros capaz de entregar 400 cv 
de potência e 56,7 kgfm de torque. O câmbio é automático 
de oito marchas.

Renault Alaskan: A picape já é vendida em outros pa-
íses, e a promessa era para que a picape média, que já é 
produzida na Argentina de onde sai a Frontier, viesse para 
o Brasil, mas a decisão ainda está parada. A versão básica, 
aquela para o transportador, tem motor 2.3 diesel turbo, 
que entrega 160 cv e 41 kgfm de torque, com câmbio ma-
nual de 6 marchas. Entre os equipamentos, destacamos as 
luzes diurnas em LED, controle de estabilidade e tração e 
assistente de partida em rampas.

A Alaskan tem plataforma fruto da parceria da aliança 
Renault-Nissan com a Daimler, inclusive outra que poderia 
vir para cá é a Mercedes-Benz Classe X, mas o projeto subiu 
no telhado. A Alaskan ainda tem chances. Enquanto isso, a 
Renault Oroch está na fila de reestilização, e deve seguir a 
remodelação do Duster, com motor 1.6 SCe de até 120 cv e 
um possível 1.3 turbo de 150 cv, será? 

Volkswagen Tarok: Mais um modelo que tem a Fiat 
Toro na mira. Já foi apresentada no último Salão do Automóvel 
em 2018, era para estar sendo produzida, mas ainda não está. 
A previsão é que a produção comece este ano em São José dos 
Pinhais (PR), sobre a plataforma MQB, a mesma do Tiguan.

Suas dimensões registram 4,91 metros de comprimento, 
1,83 m de largura, 1,67 m de altura e 2,99 m de entre-eixos e 
os motores serão os TSI 1.0 de até 128 cv e 1.4, com 150 cv. 

RAM 1500 Rebel já chegou e faz 
sucesso com sua imponência 

Peugeot Landtrek já está 
prometida e é aguardada
Peugeot Landtrek já está 
prometida e é aguardada

Renault Alaskan é realidade na 
Argentina e sonho por aqui

Renault Alaskan é realidade na 
Argentina e sonho por aqui

RAM 1500 Rebel já chegou e faz 
sucesso com sua imponência 

VW Tarok teve apresentação no Salão de 
2018 mas ainda está em banho-maria

VW Tarok teve apresentação no Salão de 
2018 mas ainda está em banho-maria
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VUC pelo Mundo

amanho não é documento, não é verdade? Pois 
bem, imagine um veículo ultracompacto, zero 
emissão de poluentes, com razoável capacidade 
de carga, adequado para uma mobilidade que 

atende as novas necessidades dos transportadores? Eis o 
Citroën My Ami Cargo, a versão utilitária do Ami, que está 
prestes a rodar na Europa. 

Um modelo pensado nas limitações impostas aos deslo-
camentos urbanos, com aplicações muito específicas, que 
inclui a entrega de pequenas encomendas em trajetos cur-
tos, na maioria das vezes em centros urbanos e até mesmo 
em trajetos internos em instalações industriais.

A diretoria da marca considera o carguinho como 
uma resposta engenhosa para os novos desafios dos 
profissionais que precisam de um veículo astucioso, fun-
cional, elétrico e econômico para o transporte de obje-
tos. Ou seja, um utilitário pessoal, que oferece arruma-
ção funcional, é elétrico e proporciona muita agilidade e 
fácil manobrabilidade.

O volume de cargas proporcionado tem volume útil to-
tal de mais de 400 litros e uma carga útil de 140 kg graças. 
Com isso é possível? Com um projeto interno modular e 
funcional, otimizando ainda o lugar do banco do passagei-
ro para transporte de cargas, com a substituição do banco 
por uma caixa modular, e uma proteção composta por 7 
divisórias em polipropileno. 

Justamente no assento do condutor, podem ser trans-
portadas encomendas, correspondências, ferramentas, ob-
jetos de todos os tipos com total segurança. Isso se encaixa 
muito bem na distribuição urbana utilizada pelo e-com-
merce e pelo delivery de restaurantes. 

Outras sugestões de aplicação vão para empreendedo-
res e empresas de serviços de proximidade, como artesãos, 
encanadores, eletricistas, chaveiros, cabelereiros que aten-
dem em domicílio, empresas de assistência pessoal etc. 

T

E dentro de uma indústria ou de galpões, o My Ami 
Cargo facilita a circulação de funcionários entre as diferen-
tes unidades transportando documentos, ferramentas, pe-
quenos materiais, ou para estruturas de lazer ou turismo, 
como campings, em que pequenos deslocamentos para 
informar ou prestar serviços à clientela são frequentes, se-
gundo a montadora.

11 2723.9933Desde 1979, amortecendo seus impactos! vendas@gardinotec.com.br
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Citroën My Ami Cargo: o 
pequenino da distribuição
Citroën My Ami Cargo: o 
pequenino da distribuição
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Carga protegida 

Com uma parede de separação vertical, o espeço entre 
o condutor e a carga é delimitado, confortavelmente. A 
altura da divisória foi pensada para ficar abaixo da linha de 
cintura, o que garante visibilidade de 360° para preservar 
a segurança.

Outro detalhe é a mesinha modular que serve de tampa 
e suporta peso de até 40 kg, além de servir também como 
escritório móvel. Retrátil, ela também pode ser facilmente 
colocada atrás do banco para transportar objetos mais altos.

O piso plano é ajustável em 2 níveis, podendo ser le-
vantado e bloqueado na vertical, sem invadir o espaço de 
carga, ou baixado na horizontal, no prolongamento do as-
soalho traseiro do veículo, permitindo transporte de obje-
tos mais longos. Ganchos para a passagem de extensores 
elásticos ou de correias de fixação ajudam a imobilizar os 
objetos mais frágeis. 

Ainda para otimizar o espaço interno, na parte de trás, 
foi previsto local para objetos que precisam ser guardados 
em segurança, como telefones celulares ou óculos de sol. 
Um botão aciona a abertura da parte superior.

vendas@gardinotec.com.br
www.gardinotec.com.br11 2723.9933
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Estrutura 

O My Ami Cargo é 100% elétrico, ou seja, não pro-
duz nenhuma emissão de CO2, podendo circular em zonas 
regulamentadas do centro das cidades e proporcionando 
uma condução fácil e silenciosa, graças ao torque imedia-
tamente disponível na partida. 

A bateria de íons de lítio de 5,5 kWh é recarregável em 
tomada doméstica convencional de 220V, com apenas 3 
horas de carga. E a autonomia de até 75 km é perfeitamen-
te adaptada aos trajetos curtos em áreas urbanas ou peri 
urbanas. O motor de 6 kW desenvolve velocidade máxima 
de 45 km/h.

O modelo é compacto e ágil, permitindo uma pequena 
superfície de apoio no solo. Suas dimensões reduzidas de 
2,41 m de comprimento, 1,39 m de largura e 1,52 m de 
altura, associadas ao diâmetro de giro de 7,20 m, simplifi-
cam os trajetos urbanos, as manobras e o estacionamento.

Apesar de pequeno, sua estrutura tubular em aço que 
protege o ocupante do My Ami Cargo em caso de choque. 
A linha de cintura e a posição de condução garantem uma 
boa visibilidade, e as superfícies envidraçadas com teto pa-
norâmico de fábrica propiciam visibilidade de 360° e o inte-
rior luminoso proporciona sensação de bem-estar.

Um utilitário de carga ultracompacto, que propõe so-
lução zero emissão, manobrável, com praticidade e econo-
mia para que os profissionais possam organizar seu traba-
lho com tranquilidade e mobilidade garantida. 
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História

Mercedes-Benz: 65 anos 
produzindo caminhões e ônibus

xistia um certo romantismo quando se falava no 
segmento de caminhões no passado, tanto em 
relação aos motoristas quanto aos veículos. Ser 
caminhoneiro e ter um caminhão era um desafio, 

uma paixão, daquelas que foram eternizadas com histórias 
de dentro de boleias de veículos icônicos, cuidados a “pão-
-de-ló”. 

A Mercedes-Benz, ao longo dos 65 anos que completa 
neste ano, viveu essa experiência com caminhões que foram 
verdadeiras paixões no trecho. Hoje, tudo mudou, mas a re-
verência ao veículo caminhão foi preservada. Hoje eles são 
cheios de tecnologia, conectados e modernos, certamente já 
estão marcando história, de um outro jeito, mas estão. 

O primeiro caminhão e o primeiro ônibus produzidos no 
Brasil saíram da linha de montagem da fábrica da Mercedes-
-Benz, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em 
1956. O MB L 312, conhecido como “torpedo”, e o chassi 
de ônibus LP 312 abriram as portas para o fortalecimento 
do transporte de cargas rodoviário no Brasil, e traziam no-
vidades, como os veículos comerciais com motores a diesel, 
conceito trazido pela marca ao país.

Mas a alemã Mercedes-Benz sempre tratou a inovação 
com primazia e faz isso até hoje. Karl Deppen, presiden-
te da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina, diz: 
“Trouxemos o DNA de qualidade superior, de pionerismo e 
de inovação da Mercedes-Benz para o Brasil e aqui sempre 
plantamos e colhemos muitos frutos”. 

E

História cheia de altos e baixos 

A Mercedes-Benz aderiu ao Brasil de uma maneira muito 
forte, e claro que teve que enfrentar os obstáculos políticos 
e econômicos do nosso país. Mas a alma alemã se adaptou 
muito bem por aqui. Hoje, a agrega o conceito de Indústria 
4.0 nos seus veículos comerciais no país, na linha de monta-
gem de caminhões, ônibus e cabines; em 2021 será a vez da 
Linha de Agregados 4.0 (motores, câmbios e eixos).

No ano de 1999, a empresa abriu mais uma fábrica, 
dessa vez em Juiz de Fora/MG, onde inicialmente produziu 
automóveis Classe A e depois montou a Classe C. Em 2012, 
a unidade foi transformada para a produção de caminhões, 
com as famílias Actros e Accelo. Atualmente, produz as ca-
binas de todas as linhas de caminhões da marca.

Já em 2016, uma nova fábrica de automóveis na cidade 
de Iracemápolis, interior de São Paulo, foi montada para a 

Mercedes-Benz: 65 anos 
produzindo caminhões e ônibus
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História

rios tipos de testes e 12 km de extensão. Com tecnologia 
de ponta, é no Campo de Provas que a Mercedes-Benz 
simula estradas do Brasil e de qualquer país do mundo, 
melhorando constantemente a qualidade e confiabilidade 
de seus produtos.  

Modelos que fizeram história

produção dos automóveis Classe C e GLA, durou apenas até 
2020. Mas é nesse local que foi construída a sede do Campo 
de Provas, que a partir de 2018 passou a desenvolver o que 
já de mais avançado e tecnológico para caminhões e ônibus. 

Laboratórios de primeiro mundo e 16 pistas para vá-

LAP 321, o “cara-chata”
Ano de fabricação: 1958-1970

Total de unidades vendidas: 34.142 unidades

L 1620 M96
Ano de fabricação: 1996-2004

Total de unidades vendidas: 27.105 unidades

L 1113
Ano de fabricação: 1970-1988

Total de unidades vendidas: 196.297 unidades 

L 608, o “Mercedinho”
Ano de fabricação: 1972-1987

Total de unidades vendidas: 1.356 unidades

LS 1935 
Ano de fabricação: 1989-1998

Total de unidades vendidas: 19.111 unidades

L 1620 M96 6x2 Euro lll
Ano de fabricação: 2006-2012

Total de unidades vendidas: 30.143 unidades
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Ciclo urbano

uando a Volkswagen Caminhões e Ônibus re-
novou a família Delivery, formada por veículos 
comerciais leves, um dos destaques foi o lança-
mento do modelo 13.180, equipado com tercei-

ro eixo e dono da maior capacidade de carga do portfólio, 
com 13,2 toneladas. 

Assim como o restante da gama, o VW Delivery 13.180 
tem no DNA aquela pitada de Constellation, quando o atri-
buto é robustez, com mais modernidade e um dom especial 
para rodar dentro da cidade. 

É o primeiro modelo Delivery com terceiro eixo, com a 
versatilidade para atender a diversas aplicações e adequado 
para circular em centros onde há restrição de tráfego. Por 
esse motivo, é um candidato forte quando o assunto é dis-
tribuição de bebidas, haja vista que cerca de 60% das suas 
vendas para distribuição urbana são destinadas aos fabri-
cantes de bebidas de todos os tipos e marcas. 

Q
O motivo é simples: permite fácil implementação da car-

roceria específica para transporte de bebidas, tem maior ca-
pacidade de carga do que outros modelos de VUCs e oferece 
conforto para o motorista dentro da cabine, além de ser fácil 
de manobrar e ter potência necessária para a tarefa. 

VW Delivery 13-180: 
leve mas nem tanto
VW Delivery 13-180: 
leve mas nem tanto
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Ciclo urbano

O desenho da nova família Delivery tem notas dos carros 
de passeio da marca, linhas dinâmicas, faróis com formato 
quadrado e para-choques com estrutura moderna e robusta. 
Os defletores de ar são integrados desde a lateral da porta 
até a grade dianteira e os faróis. 

Aliás, o conjunto óptico multifunção reúne farol alto e 
baixo, luz indicadora de direção frontal e luz posição frontal. 
A lente de policarbonato oferece proteção máxima contra 
possíveis atritos. Completam com lanternas de LED, que pro-
porcionam melhor iluminação e maior vida útil.

Por dentro 

A cabine oferece espaço e conforto, com muita ergono-
mia para três passageiros. Segundo a engenharia da marca, 
o desenvolvimento do espaço interno priorizou a posição 
para dirigir e o fácil acesso aos instrumentos. Ótima empu-
nhadura do volante, altura do banco regulável, assim como 
a coluna da direção. O conjunto deixa espaço suficiente para 
andar no interior da cabine de forma prática. 

Os pedais foram instalados de maneira em que não exi-
ja esforço excessivo no para e anda das cidades, reduzindo 
riscos de lesão por movimento repetitivo (LER). O painel de 
instrumentos modular permite organizar dispositivos como 
rádio, tacógrafo e equipamentos próprios de cada operação. 

A disposição dos porta-objetos e o encosto do banco 
central do tipo rebatível, pode ser usado como mesa e apoio 
para o motorista fazer anotações em pranchetas, ou para 

uma refeição rápida durante as entregas. 
O computador de bordo do painel traz informações do 

veículo, da viagem e do motor, com alguns ajustes de sons 
de alerta e travas. O motorista pode checar o funcionamento 
do motor e a função econômetro indica a boa condução em 
termos de economia de combustível e momento certo para 
troca de marchas.

Para acessar o motor, a cabine é basculada com um 
novo sistema que usa uma alavanca localizada dentro da 
cabine, fácil de acionar proporcionando segurança durante 
as manutenções. 

Mecânica robusta  

A versão 13.180 é equipada com motor Cummins ISF, de 
3,8 litros e tecnologia SCR, que usa o Arla 32. Dessa maneira, 
entrega torque máximo em 600 Nm, variando a potência en-
tre 165 e 175 cv. A leveza do conjunto é proporcionada por 
conta da adoção de alumínio na carcaça do volante, que ficou 
menor e interage de forma mais eficaz com a embreagem.

A transmissão é da Eaton ESO-6206, manual com seis 
velocidades, mas o modelo oferece a opção de ser automa-
tizada. Tem manobrabilidade facilitada por conta do grande 
ângulo de esterçamento.

Com chassi robusto o modelo tem suspensão indepen-
dente com molas parabólicas, o que confere robustez. Os 
freios usam tambores e são equipados com sistemas de série 
ABS e EBD. 
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ertamente é o sonho de todo transportador au-
tônomo adquirir um veículo de carga zero qui-
lometro, que vai lhe trazer mais produtividade e 
segurança. Mas todos sabem o quanto é difícil ter 

o dinheiro à vista para pagar pelo bem e o implemento, por 
isso na maioria das vezes, a solução é partir para um finan-
ciamento, que traz taxas exorbitantes e te deixa amarrado 
por anos e anos pagando um carnê. 

Porém, uma modalidade que pode ajudar o transpor-
tador nesta aquisição é o consórcio, contanto que ele não 
tenha pressa para utilizar o veículo. O consórcio é um crédi-
to em que um grupo de pessoas se juntam para cada uma 
pagar uma parte do bem. Ao contrário do financiamento 
que você pega o dinheiro emprestado do banco, no consór-
cio você paga o administrador durante um período antes de 
comprar o bem. 

No final, você tem o dinheiro total para comprar o veícu-
lo que almeja, e ao invés dos juros, o banco te cobra apenas 
uma taxa de administração. O consórcio também oferece a 
opção de ser contemplado em um sorteio e receber o veículo 
antes de terminar o pagamento, ou seja, você continua pa-
gando, mas com o bem em mãos. 

Por essa facilidade, é uma modalidade explorada por to-
das as montadoras, e vale lembrar que outros bens podem 
ser adquiridos, como casas, apartamentos, carros, motos, 
viagens, procedimentos estéticos e festas etc. 

O Caoa Consórcios, por exemplo, está comemorando 33 
anos de atuação e concede aos clientes, inclusive dos VUCs 
HR e HD 80, planos promocionais de aniversário com parce-
las e taxas reduzidas até o momento da contemplação. Uma 
campanha que foi estendida até o final do mês de junho 
para ampliar ainda mais o leque de ofertas aos clientes. 

A marca acredita no consórcio como uma ótima estra-
tégia para quem deseja conquistar bens, formar ou ampliar 
um patrimônio de forma econômica inteligente e planejada. 
Dessa maneira, com mais de 50 mil cotas comercializadas e 
cerca de 30 mil contemplações, a Caoa Con-
sórcios segue constantemente em processo 
de desenvolvimento no segmento. 

É importante destacar que a empresa 
disponibiliza em seus planos flexibilidade de 
pagamento e prazos, além das modalidades 
Autolance e Imóvelance, em que a avaliação 

C

Consórcio

Comprar um VUC zero Km 
sem pressa é uma boa opção

do veículo ou imóvel pode valer como oferta de lance para 
contemplação. 

Segundo a Caoa, a divisão de consórcios da marca pos-
sui mais de 400 parceiros autorizados e uma estrutura que 
abrange todo o território nacional, espalhada pelas cente-
nas de concessionárias da rede Caoa. Os clientes, ainda tem 
como diferencial um Pós-Venda que oferece aos seus con-
sorciados todo o apoio e suporte necessário, além de utilizar 
canais digitais para expandir o atendimento. 

Simulação 

Fizemos juntamente com a Caoa a simulação de con-
sórcio dos modelos HR e HD80, com os valores baseados 
na tabela promocional de aniversário. Vale lembrar que es-
ses preços não estão com desconto, mas fazem parte da 
prorrogação do plano promocional que foi feito no mês de 
aniversário, com grande repercussão. 

Tabela de simulação

Dessa maneira, os planos para HR e HD 80 proporcio-
nam que as parcelas serem reduzidas “até o momento da 
contemplação da cota”. Para saber mais sobre essas condi-
ções, acesse o site www.caoaconsorcios.com.br. 

Comprar um VUC zero Km 
sem pressa é uma boa opção

Plano Promocional de Aniversário

Cartas de crédito cartas 2 e 3 

HR EURO V- BRANCO DA10
HD 81 – E6141

Créditos

R$ 125.990,00
R$ 168.500,00

Plano Aniversário 81 meses
Base 50 / Parcela

R$ 1.073,25
R$ 1.435,37
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Sempre inovando e aprimorando    
seu alto padrão de qualidade  

MELHOR PREVENIR 
DO QUE  REMEDIAR

GARANTA SUA SEGURANÇA
USE ANTIFURTOS

WWW.RODAFUSO.COM.BR  

11 2148-5514

ANTIFURTO PARA 
RODA DE ALUMÍNIO 

OU AÇO
PARA TRUCKS, CARRETAS, 

CAMINHÕES E ÔNIBUS.
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LINHA
PICK UP

VANS - SUV’s

LINHA PESADA
CAMINHÕES

E ÔNIBUS

LINHA
TRATOR

LINHA MARÍTIMA
ESTACIONÁRIA
E GERADORES
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(19) 3782-6060

POSTO AUTORIZADO DE SERVIÇO E ENSAIO 

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

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

POSTO AUTORIZADO DE SERVIÇO E ENSAIO 

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

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

www.platodiesel.com.br

Siga nossas
redes sociais

A MARCA DA SUA EMBREAGEM

Embreagem para onibus,
caminhões e linha agricola

Embreagens
Componentes de embreagens
Mancais de embreagens
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Falando de esportes

em mesmo a pandemia pode parar o Futebol. 
Paixão popular e caixa registradora para os 
clubes, o futebol superou pandemia, mortes e 
calendário em 2020. Neste ano não está sendo 

diferente. Mal acabou a temporada (por causa da pande-
mia o Brasileirão 2020 terminou apenas em fevereiro de 
2021) e já iniciamos uma nova. 

Nesta nova temporada, em que férias nem passou per-
to dos jogadores e pré-temporada virou coisa do passado, 
já tivemos algumas decisões. Já houve a Recopa Sul-Ame-
ricana e a Supercopa do Brasil. A primeira vencida pelo 
Defensa Y Justicia, da Argentina e a segunda conquistada 
pelo Flamengo. Em comum o vice-campeão, o Palmeiras. 
Os regionais também terminaram e seus campeões já são 
conhecidos.

Finalizados os campeonatos regionais, agora come-
çam as temporadas dos campeonatos nacionais, inter-
nacionais e da Seleção Brasileira em busca da vaga do 
mundial de 2022.

Carlos Briotto é
jornalista formado 
pela Univ. Metodista 

N

Começa o Brasileirão 2021.
Façam suas apostas

Tradicionalmente o Campeonato Brasileiro da série A e 
B começam assim que terminam os regionais. Este ano não 
foi diferente. Porém, neste ano, em particular, promete ser 
um dos mais equilibrados de todos os tempos. No Brasilei-
rão várias equipes se reformularam e montaram, no papel, 
grandes times para tentar acabar com a hegemonia que Pal-
meiras e Flamengo impuseram aos outros nos últimos anos. 
Juntam-se a Flamengo e Palmeiras como favoritos ao título 
as equipes do Atlético, São Paulo, Grêmio e Internacional.

Palmeiras e Flamengo mantiveram as bases campeãs. 
Atlético trouxe Hulk, Dodô, Nacho Fernández e o técnico 
Cuca. Esses juntam-se a Keno, Savarino, Sasha e Guilherme 
Arana. O Grêmio por sua vez foi mais a fundo na reformu-
lação. Saiu Renato Gaúcho, técnico que dirigiu a equipe 
por quase cinco anos, e chegou Tiago Nunes. Além disso 
contratou Rafinha, ex-Flamengo, e o meio campista Dou-
glas Costa. Outro que ainda pode chegar é o atacante co-
lombiano Borré, que joga no River Plate. 

O São Paulo repatriou o zagueiro Miranda e o meio 
atacante Eder, fez contratações pontuais muito interessan-
tes como o meia Benítez (ex-Vasco), além da contratação 
do argentino Crespo para técnico. Já o Internacional, vice-
-campeão brasileiro, foi um pouco mais modesto. Manteve 
a base e de expressão trouxe o atacante Tyson, ex-jogador 
e ídolo da torcida.

Com ou sem pandemia 
o esporte continua
Com ou sem pandemia 
o esporte continua
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Taticamente somos inferiores as equipes europeias. Tec-
nicamente empatamos. O diferencial seriam as estrelas, só 
que a nossa única e solitária estrela, Neymar, não faz ser 
merecedor de participar desta constelação já ocupada por 
Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Zidane, Messi, Cristiano Ro-
naldo, Cruyff, Maradona e outros. Pelé não entra na lista 
porque como diz “Seu Pepe”, grande jogador e maior arti-
lheiro do campeonato Paulista, Pelé não vale.

Notas de rodapé

Surfando em títulos - Os brasileiros estão mandando e 
dominando no mundial de surf 2021. Temos três entre os 
cinco melhores no ranking. Gabriel Medina lidera com Ítalo 
Ferreira em segundo e Filipe Toledo em quarto. Nas cinco 
etapas já disputadas levamos quatro (dois do Medina, um 
do Ítalo e outro do Filipe).

Fórmula Indy - Se na Fórmula 1 não tá dando, então 
vamos de Indy. Hélio Castro Neves conquistou, em maio, 
o seu quarto triunfo da mais famosa corrida do mundo. 
Isso mesmo, venceu a etapa das 500 milhas de Indianápo-
lis. Com uma pilotagem segura e uma estratégia perfeita o 
piloto não teve dificuldades para ultrapassar, faltando três 
voltas, o espanhol Alex Palou. Com esta vitória Hélio se tor-
na, ao lado de A.J. Foyt, Al Unser Sr. e Ricky Mears, o maior 
vencedor de todos os tempos. O brasileiro de 46 anos já 
deve estar enjoado de tomar tanto leite. 

Boxe raiz. A história nem sempre é tão linda assim - 
Nada de Mike Tyson, Muhammad Ali, Joe Frazier, Manny 
Pacquiao, Floyd Mayweather, Eder Jofre ou Sugar Ray Ro-
binson. Todos esses atletas atingiram o auge com prestígio, 
fortuna e glamour. Mas nenhum deles tem a história de 
rivalidade, ódio e perdão que Luciano Todo Duro e Reginal-
do Holyfield. Dois cabras arretados, um de Pernambuco e 
outro da Bahia. O documentário A Luta do Século mostra a 
rivalidade entre esses dois supermédios. Tem no Youtube. É 
sensacional. Vale muito a pena assistir: www.youtube.com/
watch?v=NGo86TbQdbY

Tóquio 2021. Está chegando a hora – Faltam poucos dias 
para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. O torneio 
adiado de 2020 para este ano, por causa da pandemia, deve 
trazer um prejuízo técnico para atletas e equipes. A suspen-
são de muitos campeonatos prejudicou a preparação dos 
atletas, isso é fato. Mas tem uma galera que não está nem aí 
para isso. Estão contando nos dedos os dias que faltam para 
o inicio da competição. Isso porque são novas modalidades 
e esses atletas vão experimentar pela primeira vez a emoção 
de subir no lugar mais alto do pódio. As novas modalidades 
são: beisebol/softbol, karatê, escalada, surfe e skate.

Se liga aí. As olimpíadas começam em 23 de julho e 
terminam em 08 de agosto. Prepare sua torcida. 

Falando de esportes

Na série B, grandes contratações não são o forte. O jogo 
é mais aguerrido, menos técnico, mas não menos empolgan-
te. O que chama a atenção para este ano será a dificuldade 
que os times terão para voltar a série A. Nada mais nada 
menos que cinco campeões vão participar desta edição. Ao 
todo são 12 títulos nacionais. Vasco e Cruzeiro com quatro, 
Botafogo dois e Coritiba e Guarani com um cada. Entram na 
disputa pelas quatro vagas alguns times que também tem 
tradição na série A, como Vitória, Goiás e Avaí.

Libertadores, a taça da obsessão

Sai ano entra ano e o discurso de todos os clubes é o 
mesmo: conquistar a Libertadores. Tem até time que tem 
no seu grito de guerra a palavra “obsessão”. Isso é tão 
forte, que quando se é eliminado, a crise entra em campo.

Este ano temos número recorde de participantes brasi-
leiros. Ao todo são sete clubes. Palmeiras, atual campeão, 
defende o bicampeonato. Juntam-se ao verdão São Paulo, 
Santos, Flamengo, Fluminense, Atlético e Internacional. A 
primeira fase já acabou. Todos, menos o Santos, se classi-
ficaram para a fase de mata-mata. Entre os participantes o 
Galo fez a melhor campanha. Conquistou 16 em 18 pontos 
possíveis. Vamos torcer para o caneco ficar novamente em 
terras brasileiras.

Copa do Catar, no caminho de novo vexa-
me. Será?

Este ano o Brasil volta a disputar as eliminatórias para a 
Copa de 22, no Catar. Até o momento, a seleção canarinho 
lidera a competição seguida de Argentina, Equador, Paraguai 
e Uruguai. Desse grupo, mais a Colômbia, devem sair os clas-
sificados para disputa da copa. Isso não quer dizer que o 
Brasil seja favorito para conquistar seu sexto caneco. Como 
em 2014 e 2018 temos um time razoável, mas sem estrelas. 



“Você não pode ensinar nada a ninguém, mas pode ajudar as 
pessoas a descobrirem por si mesmas.”

Galileu Galilei, astrônomo e matemático italiano (1564 - 1642)

“Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam 
orgulhosas. Muito conhecimento, com que se sintam humildes.”

Leonardo DaVinci, inventor e pintor italiano (1452 - 1519)

“Não há nada que dominemos inteiramente
a não ser os nossos pensamentos.”

René Descartes, matemático e filósofo francês (1596 - 1650)

“Em algum lugar, alguma coisa incrível está 
esperando para ser descoberta.”

Carl Sagan, físico e ativista americano (1934 - 1996)

“Imaginar é mais importante que saber, pois o conhecimento é 
limitado, enquanto a imaginação abraça o Universo.”

Albert Einstein, físico alemão (1879 - 1955)

“Na vida, não existe nada a temer, mas a entender.”
Marie Curie, química polonesa-francesa (1867 - 1934)

“Por mais difícil que a vida possa parecer, existe 
sempre algo que você pode fazer e alcançar.” 
Stephen Hawking, físico britânico (1942 - 2018)

“Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como 
você o encara é que faz a diferença.”

Benjamin Franklin, cientista e político americano (1706 - 1790) 

Siga em frente
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Conectando o frete

FAÇA A CONEXÃO DO SEU FRETE
EMPRESAS-TRANSPORTADORAS-EMBARCADORAS-AGENCIADORAS

MOTORISTA, LOCALIZE
FRETES E CONECTE-SE!

MOTORISTA

NÃO PERCA TEMPO PROCURADO CARGA,
SEU FRETE ESTÁ NO FRETE URBANO.

FALE DIRETAMENTE COM A EMPRESA E O
VALOR DO FRETE É 100% SEU.

EMPRESA OU CLIENTE

ANUNCIE SUA CARGA NO FRETEURBANO

AQUI VOCÊ ENCONTRA MOTORISTAS 
CONFIÁVEIS PARA TRANSPORTAR
SEU FRETE.

ACESSE: FRETEURBANO.COM.BR OU BAIXE O APLICATIVO FRETEURBANO

(11)9.9668-5380
UrbanoFrete UrbanoFrete

frete.urbano urbanofrete



www.revistafreteurbano.com.br

Informação para o transportador VUC

Os maiores caminhões 
permitidos na lei de restrição

A importância do transportador 
VUC na distribuição

Segmento ganha Citroën 
Berlingo e Peugeot Partner

100%
VUC

Limite do VUCLançamentos Especial
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FRETE DRIVE VUCS PELO MUNDO COMPARATIVO
MB Sprinter furgão e 

Chevrolet S10 na medida 
para o transportador 

Conheça a casa que 
pode ser montada 
na van da Nissan 

As opções de picapes 
compactas feitas 
para o trabalho

VANS DO
FUTURO

HANNOVER MOSTRA AS
TENDÊNCIAS ENTRE OS VUCS 

HANNOVER MOSTRA AS
TENDÊNCIAS ENTRE OS VUCS 
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o transportador VUC

Os maiores caminhões 
permitidos na lei de restrição

Limite do VUC
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FRETE DRIVE
MB Sprinter furgão e 

Chevrolet S10 na medida 
para o transportador 
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APLICATIVOS FRETE DRIVE LEGISLAÇÃO
Encontre carga 

com segurança pelo 
smartphone 

Iveco Daily City: 
opção de peso para 

o uso urbano

VUCs estão 
liberados do rodízio 

em São Paulo

CARGA MÁXIMA
SEGMENTO DE TRANSPORTE 

VEM ANIMADO EM 2019

CARGA MÁXIMA
SEGMENTO DE TRANSPORTE 

VEM ANIMADO EM 2019

Siga
nossas
redes
socias

Informação para o transportador VUC

@rfreteurbano
revistafreteurbano
revistafreteurbano
revistafreteurbano.com.br
revistafreteurbano


