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FENATRAN
UM FUTURO PRESO 
AO PASSADO
Enquanto mostra lampejos de tecnologia voltada à eletrificação e outras alternativas ambientais, 
indústria brasileira se prepara como fonte de suporte mundial aos veículos a explosão.



08 O primeiro Mundo se eletrifica e o Brasil fica na explosão
Indústria

12  Urubatan, mais uma voz na cruzada. Será que adianta?
Renovação de frota

14 Um balanço sem números firmes
Fenatran

16 Iveco e VWCO fecham a fila das montadoras
Conectividade

18 Scania leva sua nova geração ao Canadá
Mineração

20 Subsidiárias brasileiras de sistemistas garantem disponibilidade
Eixo elétrico

24 Randon e Librelatto mostram tecnologias disruptivas
Implementos

28 DAF mostra tudo, menos a data do lançamento
Blue Cab

32 Cidade de São Paulo adota protocolo pela eletrificação do transporte
Mobilidade

04 O que há de melhor no radar MTED.
Notas

03 Hora de uma despedida
Editorial

O final desta Fenatran marca um momento em que nos 
despedimos de algumas coisas que nos são caras. Um 
exemplo disso é o modal de revista impressa. Com quase 
50 anos de carreira no jornalismo, assino aqui minha 
última edição feita em papel. Por um lado, isso nada mais 
é que um sinal dos tempos, sobre o que não resta muito a 
dizer. Parece que daqui para a frente somente a informação 
eletrônica terá relevância.

Dessa forma, não vamos mais (eu e o Gustavo Queiroz) 
insistir em um produto que o mercado e seus oráculos 
da comunicação não mais desejam. Espero, no entanto, 
que sigam valorizando conteúdo, independentemente da 
forma escolhida para a veiculação de qualquer mensagem. 
Para isso não há substituto, pois nivelar por baixo pode ser 
caminho sem volta.

Sinto neste momento uma imensa satisfação por ter 
contribuído com o processo de aprimoramento profissional 
de um setor eminentemente técnico. Devo muito a essa 
fascinante profissão, que me fez conhecer o mundo, 
pessoas de grande capacidade e amigos que guardo para 
sempre.
Não estou, ainda, anunciando uma aposentadoria, mas 
é inegável que, daqui para a frente, as coisas serão 
diferentes. Sem veículos de imprensa que os prestigiem, 
os eventos devem minguar e antecipo a saudade que 
vou sentir dos colegas de profissão. Abraço a todos que 
valorizaram minha trajetória.

Obrigado,
Roberto Queiroz
Jornalista por convicção.

Hora de despedidas
Editorial
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Stilux - Cozinhas Industriais

DO TRIVIAL À ALTA
GASTRONOMIA, A STILUX POSSUI
SOLUÇÕES INTELIGENTES SOB
MEDIDA PARA A SUA COZINHA

SINOTRUK, DE VOLTA?

BORGWARNER SE PREPARA 

Dois cavalos mecânicos Sinotruk, modelo T7H 540 6X4, automatizados, 
desembarcaram no Brasil em área alfandegada, para iniciar processo 
de homologação de produto. Na sequência, virão outros 98 caminhões 
deste mesmo modelo para comercialização, com foco no segmento do 
agronegócio.

Trata-se de uma parceria da Sinotruk China com um importador local, 
ainda mantido em sigilo, mas que nada tem a ver com os responsáveis 
pela tentativa anterior. Provavelmente, a venda será feita por uma única 
empresa e serão nomeados pontos de assistência técnica em regiões 
variadas. A informação que começa a circular é que a Sinotruk pensa em 
retomar o projeto e este lote de 100 caminhões faz parte de um projeto 
piloto. Se o resultado for bem sucedido, é possível que as importações e 
até o projeto de fábrica sejam retomados. Estaremos atentos...

A gigante sistemista BorgWarner aproveitou o Congresso SAE Brasil 
para expor algumas de suas tecnologias de ponta, como eBooster 
e HVH. Das inovações apresentadas como tendências, estavam 
expostos os motores elétricos de condutores-grampos de alta 
tensão (HVH), turbocompressor eletricamente acionado eBooster®, 
correntes de sincronismo (usadas em 100% dos motores Fiat Firefly 
e nos modelos Renault) e as embreagens viscosas eletrônicas 
Visctronic.

“A perspectiva da BorgWarner é trazer todas essas tecnologias para 
o país, porém, tudo depende da demanda e estratégia dos nossos 
clientes. Nós identificamos as tecnologias que podem ser aplicadas 
a curto prazo, como do eBooster, cuja finalidade é a melhoria 
na eficiência de combustível entre 3 e 5%, tanto em veículos a 
combustão quanto nos híbridos”, salienta Newton Santos, gerente de 
Vendas, Engenharia de Aplicações e Projetos da BorgWarner PDS.

N O T A S
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N O T A S N O T A S

REDE VIP, NOVO SERVIÇO FRETEBRAS

NAVISTAR ANUNCIA NOVA FÁBRICA, 
POR US$ 250 MILHÕES

VOLVO CHUTA ALTO 
NA ESTIMATIVA DE VENDAS

TOTAL SOLUTION, 
PLATAFORMA GOODYEAR 
DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS  

HYUNDAI PLANEJA 
CAMINHÃO PESADO COM 
CÉLULA DE COMBUSTÍVEL

CURSOR X, 
VISÃO DE FUTURO DA FPT

A Fretebras, conhecida por seu banco de fretes, anunciou na Fenatran seu novo 
lançamento, chamado Rede VIP, um ambiente exclusivo, com fretes completos e 
mais atrativos. A expectativa é que, após a fase de testes, cerca de 20% da base de 
caminhoneiros e empresas cadastradas tenham acesso à rede VIP. 

Entre os benefícios de integrar a nova funcionalidade estão a oferta de fretes 
mais competitivos, um processo de contratação e negociação agilizada e o acesso 
a todas as informações do frete direto na tela. Para a transportadora, o novo 
serviço garante que o frete seja visto e aceito mais rapidamente por profissionais 
qualificados. Já para o caminhoneiro, a rede VIP só anuncia fretes completos, sem 
agenciadores. 

A Navistar International Corp. anunciou o investimento de US$250 milhões 
na construção de uma nova fábrica de caminhões, em San Antonio, Texas, para 
aumentar a integração de sua manufatura entre Estados Unidos e México. A 
companhia, que amarga o recente fechamento de operações no Brasil, pela 
terceira vez, está em acelerado processo de recuperação financeira, agora sob o 
comando do CEO Troy Clarke, ex-presidente da GM.

A fábrica terá uma linha de montagem flexível, focada nos segmentos de Classe 
6 a 8, complementando a oferta de Springfield, Ohio, e Escobedo, México. A 
montadora detém 18,1% do mercado no terceiro trimestre. O início das obras será 
imediato, com início de produção previsto para o final de 2021.

A Volvo estima terminar sua participação na Fenatran 2019 com mais de R$ 1 
bilhão em negócios, somando-se a venda de caminhões, planos de manutenção 
e serviços financeiros, como seguros e consórcio. Entretanto, todo mundo sabe 
que a maior parte dos negócios relatados foi entabulada antes da feira, que serviu 
como mesa de assinatura do contrato.
Sem novidades em produtos, pois já havia lançado há dois anos a renovação de 
sua linha, a montadora reservou a uma notícia velha, pois o Iron Knight já foi 
mostrado fazem dois anos, o papel de puxar o interesse dos visitantes. Mesmo 
assim, foi a única das grandes marcas a solicitar embargo para divulgação da 
notícia (sic). 
Mas a marca é boa de festas e divulgou a expectativa de atingir o maior volume 
de negócios já alcançado pela Volvo em toda a história da Fenatran. O resultado 
esperado é aproximadamente o dobro do registrado na edição anterior da feira, 
que sempre foi um evento de negócios para a marca. O caminhão mais procurado 
no estande foi o FH 540cv 6x4, justamente o modelo mais vendido no Brasil entre 
todas as marcas em 2018 e no acumulado do ano até agora.

A Goodyear, que completa 100 anos de Brasil, lançou na Fenatran a Total 
Solution, sua mais nova plataforma de soluções, direcionada a motoristas e 
gestores de frotas de ônibus e caminhão e estruturada nos pilares Produto, 
Distribuição e Serviços e Soluções. 
Além de identificar produtos e rede de distribuição, a plataforma traz ao 
mercado soluções completas de gestão, como a ferramenta Max Systems, que 
consiste em sistemas com tecnologia analítica e telemetria avançada, fornecidas 
por aplicativos como Control Max e  Tire Scan, que promovem inspeção e 
diagnóstico dos pneus.   
Com uma mensalidade fixa, a Goodyear é a responsável pela instalação de uma 
estrutura completa na frota para gestão dos pneus, além do fornecimento do 
produto, recapagem, serviços, ferramentas, e sistema online de controle. 

O Total Solution, que está sendo lançado de maneira simultânea em todos 
os países da America Latina, apresenta um impacto positivo em indicadores 
importantes para o gestor de frotas, como economia de combustível, tempo de 
atividade, custos de manutenção e retenção de motoristas. 

A Hyundai batizou o caminhão como HDC-6 NEPTUNE, homenageando o 
deus romano dos mares. O nome também simboliza os elementos naturais 
do mar movidos a hidrogênio, o maior potencial em combustível do 
planeta. A companhia praticamente não deu detalhes do caminhão, mas a 
imagem mostra o que a Hyundai define como um “estilo de condução Art 
Deco”, inspirado na silhueta de trens dos anos 30. 

O fabricante coreano se junta a uma lista de outras empresas que também 
pensam em comercializar caminhões pesados movidos a célula de 
combustível, como a Toyota, que vem trabalhando em cooperação com a 
Kenworth, do Grupo Paccar, em um projeto que deve sair muito em breve. 
Ou a Nikola, uma start-up de Phoenix, no Arizona, e que acaba de entrar em 
uma cooperação com a CNHI, dona da Iveco, também está desenvolvendo 
um caminhão pesado movido a célula de hidrogênio. 

O Cursor X, que atraiu atenção no estande FPT, é uma proposta conceitual de 
motorização que entrega potência de acordo com as necessidades e aplicações 
dos clientes, com a propriedade de poder rodar com três configurações 
diferentes de combustível. 

A configuração a gás natural, com opção híbrida elétrica, é indicada para 
transporte de passageiros metropolitanos e regionais, reduzindo as emissões 
de CO2 em até 30%. A configuração elétrica a bateria é indicada para entregas 
urbanas, com autonomia estimada em 200 km e a célula de combustível de 
hidrogênio é uma tecnologia elétrica completa para missões de longa distância 
e transporte pesado, com uma autonomia estimada de 800 km.

O conceito também pode ser fornecido como um pacote ou em uma 
configuração desmontada. O Cursor X foi pensado para fornecer energia para 
tração, sistemas auxiliares, implementos e tomadas de força para qualquer 
veículo ou máquina. O Cursor X também foi projetado para ter uma capacidade 
de auto aprendizado, fornecendo informações de hardware e software. 
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P R I M E I R O  M U N D O

Um novo velho papel para o Brasil
Com as crescentes restrições dos países desenvolvidos à produção e até circulação de veículos 
a combustão, o Brasil receberá a incumbência de atender a demanda por esses produtos.

por Roberto Queiroz

A história é antiga e está sendo repisada, mas com algumas diferenças, claro. Se no passado a indústria 
automotiva trazia para o Brasil sua sucata industrial e tecnológica, transferindo linhas de produtos que haviam sido 
desativadas nas matrizes por pura obsolescência e porque nossa legislação da época não carregava o mesmo 
rigor, agora a justificativa é estratégica. Mas tudo em nome da boa economia de escala e sua rentabilidade.
A nova onda, que já está em movimento, deve logo se transformar em tsunami. Sem força econômica para 
absorver as novas tecnologias ambientais com a mesma força que vem sendo aplicada, por exemplo, pelos 
europeus, capitaneados pela Alemanha, o Brasil deve retomar com força o velho hábito de abrir as pernas em 
troca de miçangas. Mas, desta vez, serão miçangas de alta tecnologia. Da alta tecnologia velha, de veículos a 
combustão.
A indústria é altamente competente, do ponto de vista técnico e esse movimento pode até representar um salto em 
qualidade e atualização dos veículos que vão rodar por aqui, mas, em comparação com o que está sendo criado 
para os países ricos, o que nos cabe nessa nova ordem é conectar o carro de boi. Mas serão carros de boi de 
primeiríssima linha.

“No offense, but...” como dizem os americanos. É assim mesmo que vai ser e os sinais já são fartos e estão por 
aí, para quem quiser ver para entender. Wolf-Henning Scheider, CEO global da gigante sistemista ZF, amacia 
o ambiente ao dizer que o Brasil não precisa eletrificar sua  frota para baixar os níveis de emissões, porque já 
faz grande uso de motores a etanol. Não é bem assim, todo mundo sabe, porque a equivalência não empata 
o resultado. Mas ele deixa bem claro que a ZF vai focar seus esforços na região em cima de componentes 
convencionais.
Outra ação importante vem da Cummins, que acaba de confirmar a criação de um Centro de Desenolvimento para 
motores convencionais, em São Paulo. Daí devem sair desde projetos de retrofit, que periodicamente a empresa 
gosta de retomar, até soluções customizadas para os novos série G e série X, projetos para as novas gerações de 
caminhões a caminho do mercado. 

As montadoras tradicionais começaram a mudar posições graças à eletrificação da China, ao receio de reduzir 
seus lucros com os produtos da velha geração, com o aparecimento de novos entrantes e aos protestos sobre o 
aquecimento global. O resultado direto é que nós receberemos a mais alta tecnologia dos motores a combustão, 
mas é a mesma tecnologia com a qual não conseguiram atender as novas legislações de emissões.
Seguindo a mesma trilha, a Daimler confirmou o fim do desenvolvimento de motores a combustão. Daqui para a 
frente não haverá mais novos projetos de propulsores a gasolina e diesel, segundo a revista alemã Auto Motor und 
Sport. A medida segue movimentos de concorrentes como Volkswagen e Volvo. Entretanto, na linha de veículos 
comerciais pesados o diesel será mandatório ainda por algum tempo, o que acarreta algumas acomodações 
estratégicas. 
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A matriz Daimler já convocou a Mercedes do Brasil para fornecer motores Euro 3, que 
equiparão caminhões alemães para África e Oriente Médio. Os propulsores serão as 
versões Euro 3 da família OM 460, já produzidos em boa escala e que vão equipar as 
linhas do rodoviário Actros e dos fora de estrada Arocs e Zetros, montados na planta 
de Wörth, na Alemanha. 

A Mercedes-Benz da Europa, cujos caminhões atendem Euro 6, não produz mais 
modelos Euro 3. Como o Brasil terá de adotar Euro 6 em 2023, não é preciso muitos 
neurônios para perceber que a linha de produção alemã não será simplesmente 
aposentada. E o Brasil acaba de adotar a última geração da família 400, com o OM 
471 do novo Actros.

Mas o reposicionamento da manufatura Mercedes não para por aí. A montadora 
vai nacionalizar o câmbio automatizado do Actros e isso vai aumentar o nível de 
nacionalização para algo em torno de 60%. A Eaton será o principal fornecedor local 
de componentes para a caixa, que deverá ser montada na fábrica de São Bernardo do 
Campo. A transmissão automatizada G291 de 12 velocidades atualmente é importada 
de Detroit, nos Estados Unidos. Além do uso local, a Mercedes pretende exportar o 
câmbio produzido no Brasil.

EURO 3 

Entre vários exemplos que já se acumulam, a BorgWarner lançará 13 modelos de 
turbos em 2019. Confirmando uma estratégia de longo termo, a sistemista terá 
lançado 150 produtos para o mercado de reposição nos últimos três anos. A empresa 
considera em seus cálculos uma frota circulante de 7 milhões de veículos com turbo, 
entre leves e pesados, incluindo importados. Concorrente direto, a Garrett começa em 
2020 a produzir turbos para automóveis no Brasil.

Da mesma forma, montadoras como FCA, General Motors, Volkswagen e Renault 
assumiram recentemente a necessidade de produzir no Brasil mais componentes a 
serem exportados para outras fábricas, preferencialmente na América Latina.

AUTOPEÇASO governo da Índia quer fazer do país o primeiro com frota 100%¨elétrica, o que está previsto para 
2030. Lá, a questão toda é aplicar projetos com economia de escala. Para estimular a procura, foi 
desenvolvido um projeto para ceder carros elétricos para os consumidores sem um preço de aquisição, 
fazendo que paguem apenas o equivalente à economia gerada ao não consumir combustível fósseis. 
Com essa política, alguns setores da indústria local deixaram de receber apoio do governo após seis 
meses de implantação da economia em escala. O governo quer que o país lidere o mercado mundial de 
veículos elétricos. A primeira consequência direta é que várias empresas estão buscando alternativas 
de sobrevivência. 

Como a empresa indiana PCL, que buscando diversificação de fontes de receita, está investindo US$ 
30 milhões em uma fábrica no Brasil. A fabricante de componentes automotivos vai se instalar em 
Santa Gertrudes, a 180 km da capital paulista, para a produção de eixos de comando de válvula, que 
acompanharão o lançamento de uma nova família de motores Ciclo-Otto. 
A Investe SP, responsável pelo apoio oficial, vem trabalhando o potencial do mercado de autopeças no 
Brasil, argumentando que a tendência desse mercado nos próximos anos é crescer e que estar em solo 
brasileiro é dar um passo à frente da concorrência.

ÍNDIA
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Atento a oportunidades, o vice-presidente da NTC&Logística Urubatan Helou aproveitou a abertura oficial da 
Fenatran para se dirigir ao governador João Dória e falou da importância do estado paulista ser protagonista no 
projeto para renovação de frota. Em seu pronunciamento,  apresentou uma sugestão para que o governo paulista 
desenvolva um plano para uma renovação consistente da frota de caminhões. 

Helou foi enfático ao dizer que a idade média da frota brasileira é altíssima, o que provoca, entre outras 
consequências negativas, a prática já corriqueira do uso de peças canibalizadas de veículos antigos pelos que ainda 
estão em operação. Alertou para os altos riscos à população e ao meio ambiente, em razão do potencial de acidentes 
e emissão de gases altamente poluentes.
Canditatíssimo na eleição presidencial de 2022, o governador Dória anunciou sua disposição em ouvir as propostas 
formuladas por Urubatan Helou para a renovação da frota de velhos caminhões, com idade média de 20 anos. 
“Se São Paulo fizer, os outros estados farão a renovação gradual da frota”, calcula o político, somatizando os 
dividendos.

Como não dá ponto sem nó, Dória cuidou que, no final da tarde do mesmo dia 14, a diretoria da NTC&Logística 
recebesse a informação do Palácio dos Bandeirantes, de que já estava agendada para o dia 23, reunião com o 
objetivo de tratar desse assunto. “A Fenatran não é uma feira do transporte de cargas, é uma feira para o transporte 
de cargas”, resume Urubatan Helou.

T R A N S P O R T E

Dória se comprometeu a analisar as diferentes possiblidades defendidas pela entidade. Basicamente, Helou 
explica que “temos uma proposta que seria a entrega do caminhão velho, como uma participação do seu 
proprietário. Ele entregaria o veículo velho e, com o atestado de óbito do caminhão, poderia comprar um mais 
novo, desonerado de tributos.” 

Dessa forma, o caminhão antigo teria valor. E ainda poderia se transformar em matéria-prima para a siderurgia. 
Aquilo poderia se transformar efetivamente em matéria-prima muito importante para a siderurgia. Outra proposta é 
não se fazer absolutamente nada, mas se estabelecer no âmbito do estado de São Paulo, ou no Brasil todo, se for 
o caso, a inspeção veicular, isentando caminhões de até quatro anos. Os demais precisariam e o que não passar já 
ficaria apreendido. 

A proposta contempla ainda inverter o princípio do IPVA, que hoje onera mais os caminhões novos do que os 
velhos. Assim, o Brasil seguiria o que ocorre na Europa. Para Urubatan, “se houver incentivo o estímulo fará que 
mais caminhões novos possam ser vendidos.  E caminhão novo carrega tributo”, comenta.
“Eu falei com o governador de São Paulo e ele ficou interessado em conversar. Renovar a frota de São Paulo é 
renovar 60% da frota do Brasil. Mas, claro, isso pode ser estendido a nível nacional, basta que haja interesse das 
autoridades, do presidente da República”, afirma. É nesse ponto que as caraminholas do governador paulista se 
agitam...

EXPLICAÇÕES

Urubatan busca apoio 
para renovação de frota

por Roberto Queiroz

Falando pela NTC&Logística, o empresário Urubatan Helou propôs ao governador 
paulista criação de plano para renovação de frota.
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A 22ª edição da Fenatran - Salão Internacional de Transporte Rodoviário de Cargas - e a Movimat - 33ª 
edição do Salão Internacional da Logística Integrada - atraíram mais de 60 mil visitantes em uma semana 
de evento, no São Paulo Expo. Até aí, tudo bem, pois bilheteria é um dado concreto, mas as estimativas de 
valores negociados são sumariamente desmentidas a partir das próprias montadoras. 
A Mercedes-Benz, líder do mercado geral, é a primeira a fazer isso, alegando que simplesmente não 
fornece estimativa alguma de suas vendas. E assim por diante. A Volkswagen, da mesma forma, disse que 
não forneceu os dados de sua participação e nem pretende fazer isso. Objetivamente, só a Volvo, entre as 
montadoras presentes, adiantou sua estimativa, calculada em torno de R$ 1 bilhão, entre veículos, peças, 
serviços e pacotes de conectividade e assistência. 

Fenatran é festa, mas uma festa com ambiente de negócios e todos costumam repetir a estratégia de 
canalizar para os estandes toda a movimentação e tratativas do período em suas respectivas redes de 
distribuição. Os compradores de caminhão são induzidos a deixar a assinatura de seus contratos para algum 
momento no evento. 

Assim, dizer que no período foram gerados mais de R$ 12 bilhões em oportunidades de negócios é um 
enorme chute, que não pode absolutamente ser confirmado. Outra forte razão para isso é que as próprias 
montadoras seguem um dado, fortemente baseado na experiência, de que apenas uns 65% dos pedidos 
colocados durante um evento desses acaba confirmado.

Na verdade, nem é assim que a indústria procede. A Scania, por exemplo, informou à Anfavea que fechou 
negócios com X caminhões, sem informar valores e nem sequer os modelos. Com essa informação, alguém 
multiplica o número informado pelo preço médio de lista e pronto, surge um valor em “oportunidade de 
negócios”. E tem gente que também contabiliza o fornecimento fábrica/rede e até Forplan. Como não há 
padrão, o resultado sai comprometido.

Entre os participantes, estavam executivos de mais de 55 países e representantes de 27 estados, 
contabilizando mais de 1.800 municípios. Houve crescimento de 20% em relação ao número de visitantes 
em relação a edição 2017, quando os eventos receberam 350 empresas. Esse ano, mais de 450 marcas 
participaram dos eventos, representando a cadeia do transporte rodoviário de cargas.

F E N A T R A N

Esta edição agradou aos olhos, pelo público e bom padrão dos estandes, e também ficará marcada pelas discussões 
sobre sustentabilidade e novas forma de propulsão. Nos estandes, foram encontrados lançamentos de caminhões 
elétricos, a gás natural e hidrogênio, entre as fontes alternativas, e recursos eletrônicos de condução semiautônoma, 
além de novas tecnologias para rastreamento, telemetria e serviços que anunciam maior eficiência do transporte.

A Fenatran também contou com Rodadas de Negócios, que teriam gerado mais de R$ 82 milhões após cerca de 150 
reuniões. Estiveram presentes nas mesas compradoras representantes de transportadoras, indústria de alimentos, 
distribuidores, importadores e profissionais de logística, para realizarem negócios com expositores.

Para Luiz Carlos Moraes, o sempre cauteloso presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores), o balanço foi otimista. “Registramos muitos visitantes ao longo dos dias da feira e o clima no 
evento foi muito positivo. Algumas das nossas associadas nos informaram que precisaram trazer mais vendedores 
para os estandes e outras que bateram a meta para o ano. Esta é uma informação fantástica, pois não existe compra 
de veículos comerciais se não há uma boa expectativa com a economia do país”, comenta.

RESUMO DA FESTA

A Reed Exhibitions é uma empresa que promove cerca de 500 feiras e eventos em 38 países,  distribuídos pelas 
Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia. Só no Brasil, são mais de 40. Com tanta experiência, deveria tratar melhor 
os jornalistas, que estão ali para divulgar (gratuitamente) seu evento e expositores.

Com uma sala de imprensa muito mal montada, sem computadores e com wi-fi que não funcionava, os jornalistas 
ainda tinham de trabalhar em coletivas programadas para um cubículo mal dimensionado e abafado, onde faltava 
espaço para movimentação e cadeiras para os interessados. Assim, as coletivas realizadas na sala de imprensa 
deixaram até os expositores irritados.

Para os jornalistas, sem força alguma como categoria, restava aceitar até absurdos como a abusiva cobrança do 
estacionamento, ou o agendamento das principais coletivas, com as montadoras, para um domingo desde cedo. 
Principalmente porque não se tratava de coletivas, mas apenas de uma apresentação de executivos, sem nenhum 
espaço para perguntas. 
A inútil programação poderia muito bem ter sido substituída por uma entrega eletrônica desse conteúdo. Mas, enfim...

EXPERIÊNCIA E RESPEITO

Transporte reúne mais 
de 60 mil visitantes
Organizadores anunciam que Fenatran e Movimat, juntas, geram R$ 12 bilhões 
em oportunidades de negócios, mas número não tem confirmação 

por Roberto Queiroz
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C O N E C T I V I D A D E

Não falta mais ninguém...
Com Iveco e Volkswagen oficializando a oferta de serviços conectados, todas as grandes montadoras 
do mercado estão, teoricamente, equiparadas no atendimento.

por Roberto Queiroz

Depois de atualizar as linhas Daily e Tector, a Iveco também recorreu às soluções de 
conectividade para ganhar o espaço que precisa, e apresentou seu Iveco Connect, sistema 
de telemetria e conectividade inteligente que agrega, em uma única ferramenta, importantes 
funções. Ao lado dela, a Volkswagen Caminhões e Ônibus também formalizou a entrada no 
mundo conectado, com o início de operações da empresa Rio, unidade de negócios do Grupo 
Traton.

No caso Iveco, o sistema monitora, minuto a minuto, o desempenho, as funções e até o 
comportamento do motorista ao dirigir. A central, que está localizada no complexo industrial de 
Sete Lagoas (MG), acompanha em regime 24/7 as informações recebidas pelos dispositivos, e 
é responsável por antecipar a demanda dos clientes em um eventual problema com o produto, 
contatando o motorista e sugerindo soluções. O objetivo é proporcionar redução de custos, um 
melhor gerenciamento da frota e estar cada vez mais próxima e conectada com os clientes. 
Assim como toda a concorrência já está fazendo.

No mundo VWCO, a porta de entrada para todas as questões relacionadas à 
conectividade, gestão de serviços, planos de manutenção, assistência 24 horas e a rede de 
concessionários é a ferramenta Volkscare, a nova estrutura de atendimento ao cliente da 
montadora. A principal novidade do novo modelo é o uso de dados de conectividade Rio. 
A plataforma é ser flexível, oferecendo liberdade ao cliente para contratar ou cancelar os 
serviços a qualquer momento, sem fidelização obrigatória.
Entre os pacotes de serviços oferecidos estão o Rio Essentials, gratuito, que reúne dados 
operacionais como velocidade média, distâncias percorridas, consumo médio e posição 
dos veículos; Rio Geo, que monitora o veículo, minuto a minuto, permitindo roteirização 
inteligente, com base em dados de tráfego, peso e altura das vias, oferecendo funções 
como criação de cercas e pontos de interesse no mapa; e Rio Advance, focado em análises 
de longo prazo.

Os pacotes vêm em uma Rio Box customizada para cada cliente e chegam ao Brasil com 
um histórico de 100 mil caminhões conectados na Europa. A personalização originária da 
realidade brasileira é a Rio Security, solução dirigida à gestão de riscos e segurança da 
carga, inicialmente em parceria com a Omnilink. A plataforma digital Rio também abriu 
espaço para a inclusão de outro serviço no Volkscare, caso do Gestão de Serviços Sob 
Medida, ou GSSM, que oferece ao cliente não apenas dados, mas inteligência, por meio de 
relatórios gerenciais.

Com sede em São Paulo, o Rio é uma plataforma aberta baseada em nuvem, em um 
ambiente colaborativo que permite ao cliente selecionar serviços próprios e de parceiros 
por meio de um Marketplace, de forma modular. Seu objetivo é ser uma ferramenta para 
otimização da operação, por meio de uma gestão inteligente. No primeiro momento, o Rio 
chega disponível apenas para a linha MAN TGX.

A Volkswagen apresentou o sistema Rio, 
que começa sua cobertura pela linha MAN TGX

A Iveco mostrou seu sistema de conectividade, 
que começa pela linha pesada, da Hi-Family
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Scania chega ao Canadá, 
pelas mãos da Navistar
Acordo de cooperação viabiliza oferta de produtos Scania pela empresa americana. 
Inicialmente, número limitado de veículos será colocado em clientes canadenses em regime demo.

por Roberto Queiroz

M I N E R A Ç Ã O
Aproveitando o acordo de cooperação mantido desde 2016 com o Grupo Traton, a Navistar assinou um memorando 
de entendimento com a Scania, para explorar oportunidades junto a clientes de mineração no mercado canadense. 
Após estudar as necessidades de um grupo de empresas do setor de mineração canadense, a Navistar identificou 
vários requisitos de serviço e suporte, que podem ser atendidos usando uma combinação de produtos e serviços da 
International Trucks e Scania. 

Os produtos Scania seriam distribuídos através da Navistar e suportados por um número limitado de revendedores 
International no Canadá. “A demanda do mercado de mineração está mudando”, disse Persio Lisboa, vice-presidente 
executivo e diretor de Operações da Navistar. “Trabalhar com a Scania como parceiro nos ajudará a alcançar 
rapidamente escala, ao abordar esse segmento de mercado exclusivo com soluções abrangentes e poderosas. “
A Scania é uma subsidiária do Grupo Traton, parceiro de aliança global da Navistar. A aliança está permitindo à Navistar 
alavancar soluções desenvolvidas em outras partes do mundo para economizar dinheiro e tempo para os clientes, 
além de acelerar sua estratégia de crescimento. Tanto Scania quanto Navistar ainda estão cuidando dos processos 
de certificação dos veículos junto às autoridades. Embora seja prematuro prever desdobramentos, analistas do setor 
apontam que o melhor do acordo é a perspectiva de estender essa colaboração com produtos para outros segmentos 
de transporte, até mesmo aplicações urbanas, que utilizam caminhões cab-over, ou cara-chata, caso da linha P.

As soluções Scania complementam a oferta International, que atualmente oferece uma abrangente 
linha de caminhões classe 4-8. Esses veículos, bem como os recursos de comunicação de serviço da 
empresa, como o International 360 e ferramentas avançadas de diagnóstico remoto, como o OnCommand 
Connection, foram projetadas para atender indústrias como a mineração. 

As soluções complementares atualmente oferecidas pela Scania no mercado de mineração incluem 
um caminhão Scania G 500 XT, projetado especificamente para operações off-road e de mineração e 
posicionado como uma alternativa melhor aos típicos “caminhões amarelos”, pois é mais econômico em 
termos de combustível do que os veículos concorrentes maiores da categoria.

O pacote inclui o Scania Field Workshop System, um conceito modular que usa contêineres ISO de 6 
metros para permitir a montagem de uma oficina temporária de peças e suporte de serviço no local. Essas 
instalações podem armazenar estoque de peças, equipamentos de manutenção, espaço de escritório 
e muito mais. As peças usadas com frequência são entregues nos locais de trabalho e reabastecidas 
regularmente para acelerar o acesso dos clientes às peças de reposição.

A oficina também responde pelos serviços de manutenção de veículos no local, fornecendo pessoal e 
suporte de serviços, com técnicos treinados na fábrica, que normalmente estariam disponíveis apenas em 
uma concessionária.

“Usando esses e outros serviços, a Scania desenvolveu uma abordagem chamada ‘economia operacional 
total’, uma metodologia que ajuda os clientes a reduzir seu custo total de propriedade”, afirmou Lisboa. 

“Acreditamos que essa é uma proposta de mercado poderosa e acelerará o crescimento contínuo da 
Navistar nesse segmento de mercado.”

A colaboração com a Scania se baseia na estratégia de segmentação de mercado da Navistar, que se 
concentra em ouvir os clientes, entender suas necessidades em segmentos específicos do mercado e 
fornecer soluções direcionadas. A Navistar considera essa estratégia de segmentação como uma das 
razões por trás dos recentes ganhos de participação no varejo em todos os segmentos de mercado em que 
atua, incluindo clientes da mineração.

O caminhão basculante Scania XT estava em exibição no estande da International Truck na NACV, feira de 
veículos comerciais da América do Norte em Atlanta, no final de outubro, onde foi feita a comunicação do 
acordo.

MINERAÇÃO
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Quem visitou a Fenatran e foi atrás das montadoras para conhecer melhor alguma das soluções para veículos 
elétricos, só encontrou o e-Delivery, na Volkswagen, enquanto as demais passaram longe do assunto. No entanto, 
com alguma busca, foi possível encontrar três boas surpresas no tema, caso dos projetos de eixos elétricos 
mostrados por Meritor, Dana e Allison.

Todos eles são considerados projetos independentes, desenvolvidos fora do âmbito das montadoras e refletem o 
novo momento da indústria. Enquanto nos mercados mais desenvolvidos passam a ser prioridades, no Brasil são 
ainda ferramentas de marketing, mostrando o que pode ser feito no futuro (futuro mesmo), enquanto o país se 
fortalece como centro produtor no centro da tecnologia convencional de veículos a combustão.

No caso da Meritor, este é o primeiro produto da marca global Blue Horizon, criada pela companhia para 
desenvolver novas tecnologias e seguir as tendências de mobilidade. Com seu 14Xe a empresa está preparada 
para acompanhar a eletrificação de veículos comerciais no Brasil, sabe-se lá quando isso irá ocorrer.

Eixos elétricos atraem atenção

por Roberto Queiroz

Meritor e Dana, tradicionais fabricantes de eixos, mais a Allison, que produz 
transmissões automáticas, apresentam projetos de eixo elétrico na Fenatran 2019

O 14Xe já está sendo testado na matriz da empresa, em Michigan, nos Estados Unidos. O modelo foi construído 
com um conceito diferenciado e que poderá proporcionar maior eficiência aos veículos comerciais. O eixo conta 
com um motor elétrico central de duas velocidades, integrado ao eixo diferencial trativo, liberando espaço para 
alocar a bateria, inversores e demais hardwares necessários aos veículos elétricos.  Outro detalhe é que utiliza a 
carcaça de um modelo convencional, o que facilita a integração com o veículo.

Desenvolvido para equipar caminhões médios, a partir de 16 toneladas de PBT, o 14Xe foi desenvolvido para as 
versões 4x2, com capacidade de carga de 9 a 26 toneladas e 6x4 (Tandem), com capacidade de carga de 26 a 
40 toneladas. Possui três faixas de motorização, com 150, 180 e 200 kW.

Segundo Kleber Assanti, diretor de Vendas e Marketing da Meritor, a eletrificação de caminhões é uma tendência 
também para o mercado brasileiro e, em um futuro próximo, será essencial para caminhões que rodam em curtas 
e médias distâncias, com forte atuação em entregas urbanas. O executivo complementa que os eixos elétricos 
Meritor já estão incluídos em 16 projetos de desenvolvimento de veículos elétricos na América do Norte. 

O eixo Blue Horizon 14Xe, da Meritor, está pronto, 
aguardando clientes para embarcar nos caminhões

A Dana mostrou seu eixo médio S110 
e também uma versão pesada, o S130.
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A Allison mostrou um dos seus mais recentes lançamentos globais: o e-eixo 
AXE, um dos sistemas de eixos eletrônicos mais completos e eficientes para 
caminhões médios e pesados disponíveis no mercado global. Resultado da 
aquisição da divisão de sistemas de veículos elétricos da AxleTech pela Allison, 
o eixo eletrônico agora faz parte de seu portfólio de soluções. 
O e-eixo compõe-se de um sistema de transmissão elétrica, que vai integrado 
à estrutura padrão existente nos eixos dos caminhões comerciais. Os 
eixos da Série AXE possuem motores elétricos, uma transmissão de duas 
velocidades, trocadores de calor e bombas. O modelo também inclui recursos 
eletroeletrônicos para uma completa solução de powertrain.
A Série AXE é composta por um ou dois motores elétricos de alta rotação e 
uma transmissão de múltiplas marchas, eliminando a necessidade de eixos 
de transmissão adicionais e estruturas de suporte. Ele se integra à estrutura 
padrão de quase todos os caminhões, incluindo modelos para coleta de 
resíduos e entregas urbanas.
O eixo de saída do motor duplo tem potência contínua de 536 cv (400 kilowatts) 
e pico de potência de 738 cv (550 kilowatts). A configuração de eixo do tipo 
tandem também está disponível para esses veículos. O sistema idealizado 
pela Allison também aproveita 100% da energia gerada nas frenagens 
regenerativas.

OLHO NO FUTURO 

O principal destaque Dana foi o foco na eletrificação de veículos. Segundo Ryan Laskey, 
vice-presidente da Divisão de Veículos Comerciais e Engenharia de Produtos de 
Transmissão, a empresa acredita que, quanto à fonte de energia, para cada aplicação, 
região e condições de uso poderá haver uma tecnologia mais eficiente e adequada, com 
soluções de combustão, elétricas ou hibridas.

Na Fenatran, a fabricante apresentou as tecnologias aplicadas no caminhão protótipo 
desenvolvido pela empresa nos Estados Unidos, o City Delivery Dana, com solução que 
combina um eixo traseiro e motor elétricos com inversor, movidos a bateria, mais leves e 
compactos. O conjunto pode ser montado em qualquer chassi que utilize os modelos de eixo 
S110 e S130.

O produto tem autonomia de 161 quilômetros, consome 8% menos energia do que 
um veículo com motor centralizado e é cerca de 170 kg mais leve que os conjuntos 
convencionais de veículos a diesel.

Outra novidade é o caminhão para aplicação urbana, como distribuição de bebidas, movido 
por um sistema de direção central, com motor elétrico e inversor, que substituem o conjunto 
de motor a combustão, transmissão e tanque de combustível. O resultado é a redução de 
67% no consumo de energia e de 40% na emissão de poluentes, em comparação com o 
mesmo veículo movido a diesel. A autonomia também é de 161 quilômetros.

SOLUÇÃO PRONTA 

Allison mostrou seu e-Eixo como proposta completa
para o trem de força
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T E C N O L O G I A

As implementadoras sempre ocupam posição de destaque na Fenatran. Na edição 2019 não foi diferente. 
Novas tecnologias, que tornam os semirreboques mais leves, são as novidades mais comuns a cada evento.

A Randon, entretanto, deu um passo adiante e apresentou a primeira carreta híbrida, uma solução 
revolucionária para o transporte de cargas. A outra inovação que merece a sua atenção foi a parceria entre 
Librelato e Sascar para oferecer a primeira solução em conectividade do setor no Brasil. Em termos de 
redução de peso, a Noma apresentou seus novos implementos com itens em nióbio, que asseguram mais 
300 kg de capacidade de carga ao transportador.

Mas, vamos focar nas tecnologias apresentadas por Randon e Librelato. Joel Boaretto, gerente de Inovação 
da Randon, e Fábio Rossi Tronca, gerente de Marketing e Engenharia de Vendas da Librelato, explicaram os 
principais atributos dos lançamentos apresentados na Fenatran.

Revolução nos implementos 
para agradar o transportador
Nova área de Produtos Disruptivos do Grupo Randon prepara soluções como uma graneleira 
híbrida e o possível desenvolvimento de packs de baterias para o futuro, enquanto Librelato 
leva conectividade para o mercado junto com parceiro

por Gustavo Queiroz

 Boaretto explica que a carreta (graneleira) Hybrid R, da Randon, se trata de uma CVC híbrida 
(Combinação de Veículo de Carga). O implemento é 100% elétrico e, quando ele está junto com um 
cavalo trator a combustão, se torna CVC híbrida. É elétrico porque vem equipado com o eixo e-Sys, 
da Suspensys. 

“O sistema que estamos trazendo aqui é o Kers, um recuperador de energia cinética através do eixo, 
que transforma o esforço de frenagem em energia elétrica para recarregar as baterias durante as 
frenagens em descidas, por exemplo. Quando o Hybrid R vai acessar uma subida, que é quando se 
exige mais do motor, o eixo começa a tracionar o implemento e ajuda o caminhão a vencer o aclive. 
Ele nunca vai empurrar o veículo, mas irá reduzir a necessidade de tração”, revela. 
“É nessa situação que ocorre uma grande redução no consumo de combustível (de até 25%). Só 
que, quando ele está regenerando, há também uma redução no desgaste da lona (de freio). Lembra 
daquele problema de aquecimento do rodado por causa do freio que queimava o talão do pneu? 
Diminuiu bastante, praticamente acabou”, completa.

REVOLUÇÃO

O eixo elétrico e-Sys auxilia o cavalo mecânico quando ele mais precisa 
de força e ajuda a reduzir em até 25% o consumo de diesel.
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O sistema e-Sys, que equipa o semirreboque da Randon Implementos, opera a partir de um conjunto 
eletromecânico formado por uma Unidade de Controle Eletrônico (ECU), bateria, inversor e motor 
elétrico da WEG (acoplado a um eixo desenvolvido exclusivamente para este fim). 

Este conjunto, gerenciado por um algoritmo inteligente especialmente criado para avaliar as condições 
de operação e uso, permite ao implemento aliviar o esforço sobre o cavalo-mecânico em certas 
situações, como nas subidas, o que resulta em economia de combustível. A nova carreta Hybrid R 
poderá ser disponibilizada ao mercado em cerca de 18 meses, ou seja, até meados de 2021.
Segundo Boaretto, o Grupo Randon poderá ter uma nova unidade de negócios para a fabricação de 
packs de baterias. Esta iniciativa está no radar da corporação brasileira, pois os packs poderão ser 
utilizados pelos próprios implementos híbridos/elétricos da Randon, bem como também podem ser 
ofertados ao mercado de forma geral.

Para o desenvolvimento de novos negócios inovadores, a Randon criou uma área para o 
desenvolvimento de “produtos disruptivos” dentro do Centro Tecnologico Randon. São 12 novas áreas 
sintonizadas com as três “Mega Trends” do Grupo Randon, que são eletrificação, materiais inteligentes 
e conectividade. 

A tecnologia Librelato Connect foi uma solução desenvolvida com a Sascar, empresa do grupo 
Michelin especializada em gestão de frotas. O resultado é o primeiro implemento do Brasil que 
pode ser entregue conectado de fábrica. “O cliente pode ter todo o monitoramento logístico do seu 
implemento, incluindo a gestão avançada de controle de temperatura e pressão dos pneus e várias 
outras soluções tecnológicas que estão nesse pacote”, diz Tronca. 

“Trata-se de uma solução que pode ser muito útil, especialmente para os frotistas com implementos 
aplicados em caminhões agregados. Agora, podem contar com um controle mais efetivo sobre o seu 
patrimônio e as condições de transporte. As informações são apresentadas em um painel digital online 
para o gestor de frota”, comenta o executivo da Librelato. 

Os pacotes serão opcionais e incluirão duas alternativas, ambas conectadas em tempo real. A solução 
monitoramento logístico apresentará ao gestor o histórico de rotas e os tempos de utilização dos 
equipamentos da marca, indicando por meio de relatórios os trajetos e quilometragens percorridas. 
No módulo de gestão avançada, somam-se as soluções de monitoramento logístico a outros 
importantes controles, como freadas bruscas e excesso de velocidade, por exemplo, além da 
utilização do freio ABS e do sistema EBS. O pacote também identifica qual cavalo mecânico está 
atrelado ao implemento. Adicionalmente, ainda é possível receber os dados relativos à pressão e 
temperatura dos pneus, a fim de reduzir seu desgaste prematuro.  

Os serviços estarão disponíveis através do pagamento de uma mensalidade com contratação direta 
junto à Sascar. Todos os equipamentos necessários, bem como os custos de instalação, estarão 
inclusos no valor das mensalidades.  

Além de favorecer a gestão logística, dando ao transportador uma visão ampla da operação, o gestor 
conseguirá reduzir custos de manutenção do equipamento e ter maior valorização do implemento 
no momento da revenda. Graças à integração e espelhamento com embarcadores, seguradoras e 
gerenciadores de risco, a plataforma facilitará a recuperação em caso de roubos e furtos.

CONECTIVIDADE

A Librelato é a primeira implementadora a oferecer um 
semirreboque conectado,em uma parceria com a Sascar 
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N O V I D A D E S

DAF promete geração Blue Cab no Brasil
Montadora revela planos para novos caminhões, fortalecimento da estrutura e estratégias 
para aumentar as vendas de produtos e serviços. O Kenworth T680, que estava na 
Fenatran, já voltou ao México 

por Gustavo Queiroz

A atual geração de cabines dos caminhões DAF na Europa, intitulada Blue Cab, marcou 
presença na Fenatran através de uma linha de produtos ainda inédita no mercado brasileiro. 
Trata-se do modelo LF, que chega como Oficina Móvel oficial de toda a rede de concessionários 
da marca no Brasil.
Em entrevista com Antenor Frasson, diretor de Vendas da DAF, para o Canal MTED no 
YouTube, descobrimos algumas informações exclusivas, como estimativas de prazos para 
atualizar toda a gama de caminhões da montadora para a geração Blue Cab. Confira, abaixo, a 
entrevista na íntegra:

MTED – Por que a geração Blue Cab está chegando somente como oficina móvel para a rede 
de concessionários?

Antenor Frasson (AF) – Esse é um projeto que já vínhamos trabalhando para testar veículos 
novos no Brasil e para suprir uma lacuna que nós tínhamos de criar um conceito diferente para 
trabalhar no cliente. Me refiro aos pontos de atendimento e de trazer um conceito novo, que é 
levar a oficina até o cliente. E, nada melhor do que fazer com os nossos próprios caminhões. 
Então, importamos um lote diretamente da fábrica da Leyland, no Reino Unido, com esses LF 
de 250 cavalos de potência e os implementamos com uma oficina. Estamos distribuindo os 
caminhões entre toda a rede DAF para ampliar os nossos postos de atendimento e trabalhar 
com hora marcada na própria casa do cliente. 

MTED – Essa é uma cabine bastante diferente daquela a que o cliente brasileiro está 
acostumado, o que deve aguçar a curiosidade e o desejo sobre este novo LF. Quando a DAF 
vai iniciar as vendas deste produto?

AF – A DAF quer trazer produtos novos para o Brasil. Mas, antes de colocar no mercado, 
precisamos testar a aceitabilidade do caminhão e a nacionalização de seus componentes. 
Dentro dos nossos planos está, sim, trazer essa linha de semipesados em que já atuamos na 
Europa. Os primeiros LF estão vindo importados para trabalhar para nós, através de nossos 
concessionários, bem como para testá-los. 

Estamos trazendo, também, novos produtos como o CF rígido. O nosso próximo passo será 
renovar toda a nossa linha dentro de um período bastante curto e ofertar ao mercado brasileiro 
tudo o que nós temos, hoje, lá fora. 
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MTED – O que é um período bastante curto? 
Teremos novidades para 2020 em termos 
da geração Blue Cab ou, de repente, para a 
próxima Fenatran?

AF – Estamos acelerando o desenvolvimento 
dos produtos ao máximo possível para, dentro 
de um a dois anos, a gente já ter surpresas 
bastante agradáveis dentro do mercado 
brasileiro e trazer, também, tudo o que tem de 
melhor lá fora para o Brasil.
 
MTED – Estamos vendo a DAF trabalhar com 
esses investimentos em desenvolvimento 
de produtos, de tecnologias... Isso reflete 
uma preocupação de estímulo de vendas, de 
melhorar a participação da DAF no mercado. 
Quais são as estratégias para melhorar a 
participação da montadora e, principalmente, a 
rentabilidade da rede?

AF – Estamos no sexto ano de operação 
e vamos fechar 2019 com 38 pontos de 
atendimento, 28 concessionárias completas 
e mais dez pontos de atendimento em oficinas multimarcas. O conceito que trouxemos para 
as concessionárias no Brasil é trabalhar oficina multimarca. Nós temos uma linha de peças 
multimarcas e nós somos, hoje, a única marca que estimula a concessionária a trabalhar com 
essa questão de serviços. A rede vende um caminhão DAF novo. Porém, a parte de pós-vendas 
pode atender qualquer marca, pois temos peças e serviços com garantia para elas. 

MTED – A DAF anunciou, durante a Fenatran, que terá um novo Centro de Distribuição (CD). 
Quanto está sendo investido em sua implantação e como será a sua operação? 

AF - O mercado brasileiro é extremamente importante para o mundo inteiro e para a Paccar, 
inclusive. Então, estamos investindo R$ 100 milhões em um novo Centro de Distribuição, em 
Ponta Grossa (PR), que deve ser inaugurado – provavelmente – no primeiro trimestre de 2020. 
Trata-se de uma estrutura com 16 mil metros quadrados de área construída, capaz de armazenar 
mais de 47 mil locações, para atender à demanda de toda a Rede de Concessionárias DAF. O 
CD vai garantir 98% de disponibilidade de peças, conforme índice global da marca. A unidade 
vai abastecer toda a operação DAF na América Latina. Por isso, iremos operar com peças DAF, 
Kenworth e toda a linha TRP. 

MTED – Anteriormente, você falou no atendimento multimarcas pela rede DAF. Este é um 
conceito de trabalho muito forte na América do Norte, casa da Paccar. O que está sendo 
aproveitado, desta experiência, no Brasil? Qual é a tendência do concessionário do futuro da 
DAF?

AF – Este é um conceito que estamos desenvolvendo para as nossas e as futuras 
concessionarias. Queremos trazer o cliente para perto. Não somente vendendo produto, mas 
oferecendo soluções para resolver os problemas dos clientes, seja com a própria marca ou com 
outras marcas. O importante é vender tudo o que o cliente necessita para ter o maior grau de 
satisfação nos serviços da rede DAF.

MTED – O Kenworth T680 talvez seja o caminhão que mais atraiu olhares em toda a Fenatran. 
Sabemos que ele não vem para o Brasil. Mas, conte sobre suas principais características e como 
o público tem reagido a este bicudo.

AF – A Kenworth está bastante presente nos mercados das Américas do Norte e Latina, sendo a 
marca de caminhões convencionais presente em praticamente todos os mercados que permitem 
este tipo de produto. O contexto é apresentar a força da marca como um todo, pois somos uma 
das maiores fabricantes de caminhões pesados de todo o mundo. Trouxemos para a Fenatran 
tudo o que nós temos: produto, qualidade, serviços, e a força de uma montadora de 114 anos.
Este caminhão veio diretamente da nossa fábrica no México. Este T680 tem uma cabine grande 
e bastante espaçosa, diferente das características dos produtos para o Brasil. Ele tem um motor 
Paccar MX 13, que é o mesmo propulsor das linhas CF e XF da DAF no mercado nacional. 
Equipado com caixa automatizada e se trata de uma versão 6x4, que é o padrão de caminhão 
que se utiliza no mercado norte-americano.

MTED – E quem não pode ver o Kenworth T680 na Fenatran, terá alguma oportunidade em 
um road show ou outros eventos? O que será feito com este caminhão, será devolvido para o 
México? 

AF – Temos várias propostas 
de compra para o T680. Mas, 
a princípio, ele entrou somente 
como importação temporária 
e ele será devolvido para o 
México, pois trouxemos somente 
para a Fenatran, justamente, 
para demonstrar essa questão 
de marca. 

Futuramente, quem sabe, 
podemos avaliar trazer este 
veículo para outras feiras, 
exposições, ou até para um road 
show, como você mencionou. 
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Ô N I B U S

São Paulo, Santiago, Medellin e México são as quatro metrópoles na América Latina a se enquadrar 
inicialmente no perfil do Projeto Zebra, cujo objetivo é acelerar a implantação de ônibus com zero 
emissões nas principais cidades do continente, superando barreiras técnicas, de produtos e financeiras, 
apoiando a implantação de uma transição de  toda a frota para veículos de emissão zero. 

A capital paulista, signatária da proposta, sediou evento conjunto com a C40, uma organização que 
conecta 94 das maiores cidades do mundo para que adotem ações climáticas ousadas, na esteira 
do Acordo de Paris, e com o ICCT- Conselho Internacional de Transporte Limpo, uma organização 
independente que viabiliza análises técnicas e a obtenção de recursos junto a fundações filantrópicas e 
governos.

A alça de mira do Zebra (sigla em inglês para Acelerador de Implantação Rápida de Ônibus com Emissão 
Zero) é acelerar a transição para ônibus com zero emissões de poluentes e gases de efeito estufa. Paulo 
Cézar Shingai, presidente da SPTrans, anunciou o acordo de cooperação técnica com C40 e ICCT para 
contribuir com o avanço da frota limpa.

O evento no qual o acordo foi anunciado reuniu operadores do transporte público, representantes de 
fabricantes de ônibus como BYD, Higer e Eletra, dos bancos BNDES, Caixa, Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), de investidores como Asymmetric Return Capital, Siemens Financial Services e 
Engie, de think tanks como WRI-Brasil e Clean Energy Works.  

No aspecto operacional, representantes do sistema de transporte público de Santiago, como a operadora 
Metplús (Operador RED Santiago) compartilharam informações sobre a experiência chilena de transição, 
que já conta com mais de 200 ônibus elétricos em operação na cidade e outro tanto para começar a rodar.

Projeto Zebra propõe zerar 
emissões do transporte público 
SPTrans anuncia parceria técnica com C40 e ICCT

por Roberto Queiroz
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Atualmente, São Paulo tem um projeto piloto 
com 15 ônibus a bateria, dentro de uma 
ambiciosa meta de zerar as emissões do 
transporte público em 20 anos. O momento 
é estratégico para a capital paulista, a partir 
da nova concessão do transporte público da 
cidade, cujos contratos foram assinados no 
último dia 6 de setembro.

Carmen Araújo, consultora do ICCT, 
comenta que “uma vantagem imediata do 
acordo é a definição de um novo modelo 
de negócio. No caso desses 15 carros da 
Transwall, o operador adquiriu somente o 
casco, com o conjunto de baterias fornecido 
separadamente por leasing, o que dilui 
significativamente o custo”. No Chile, já 
foi a concessionária quem comprou os 
veículos, que foram depois repassados aos 
operadores.

A previsão é da total renovação da frota de 14 mil veículos nos próximos 15 anos, com a 
perspectiva de que pelo menos seis mil novos ônibus estejam circulando na capital paulista 
até o final do próximo ano. Os carros de nível Padron podem ser elétricos. 
A frota paulistana, quase totalmente a diesel, transporta 10 milhões de passageiros/dia, 
percorrendo 3 milhões de quilômetros nos dias úteis. 

Pesquisa em parceria entre o Instituto Saúde e Sustentabilidade e o Greenpeace avaliou os 
impactos da poluição do ar na saúde da população. Se houvesse hoje a substituição total da 
frota a diesel por ônibus elétricos, até 2050 seriam salvas 12.796 vidas. Em valores evitados 
em mortes (perda de produtividade evitada), a estimativa é de R$ 3,8 bilhões.

A Lei Municipal nº 16.802, de 2018, estabeleceu um prazo de 10 anos para a redução de 50% 
das emissões de dióxido de carbono (CO2) dos ônibus usados no transporte municipal e 20 
anos para sua total eliminação. No caso do material particulado (MP), a lei prevê uma queda 
de 95% e a emissão de óxido de nitrogênio (NOx) deverá ser reduzida em 95% até 2028. 

O CASE SÃO PAULO 
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Toda Evolução
vem acompanhada
de uma revolução.
Novos caminhões Scania Longa Distância.

NOVOS 
MOTORES
8%

NOVA 
CABINE
2%

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Economia presente em todos os detalhes

PACOTE 
AERODINÂMICO
2%

12%
ATÉ

de economia de 
combustível

A Scania trouxe até você uma nova linha de caminhões feita sob medida para sua operação. 
Cada caminhão é desenvolvido exatamente de acordo com o que você precisa.

Contam com motores mais potentes e econômicos combinados com uma nova aerodinâmica de cabine, 
capazes de entregar até 12% de economia de combustível, e serviços conectados que reduzem as 
paradas desnecessárias e os custos de manutenção.

São soluções que aumentam a disponibilidade de cada veículo, a rentabilidade em cada viagem e a 
sustentabilidade da sua operação como um todo.

Venha conferir as inovações desenvolvidas para o único negócio que importa. O seu.

SCA-004-18 Anuncio Longa Distancia 210x280.indd   1 05/04/19   11:37


