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EDITORIAL

C O N E CT I V I D A D E E M O D E R N I D A D E

Temos a alegria de trazer aos nossos leitores mais uma edição da revista digital
Transporta Brasil. Nossos destaques, desta vez, são os 50 mil veículos conectados
da Scania e o amadurecimento dos serviços digitais oferecidos a partir da telemetria
dos sistemas da empresa e da internet à qual os
veículos estão conectados.
Economia de combustível, facilidade no treinamento
de motoristas, aproveitamento máximo da frota
e novos modos de ver e fazer a manutenção dos
veículos são alguns dos resultados que a Scania
conseguiu conquistar ao longo desses cinco anos
de pioneirismo nesta área.
Também nesta edição apresentamos uma
matéria especial com a chefe da equipe AJ5 Eco
Sports da Copa Truck, Fernanda Jardim. Ela nos
contou sobre sua paixão por automobilismo,
sobre a responsabilidade de liderar uma equipe
diferenciada nas competições de caminhões e
sobre o protagonismo das mulheres no universo
dos pesados.
A Fernanda e a equipe dela, assim como nós,
do Transporta Brasil, estamos todos em apoio e
parceria ao Movimento A Voz Delas, uma iniciativa
da Mercedes-Benz por melhores condições para
as mulheres do transporte.

Leonardo Helou Doca de Andrade
Jornalista - MTb 39.540
Transporta Brasil
www.transportabrasil.com.br
leodoca@transportabrasil.com.br
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Ford começa a produzir a
família Transit no Uruguai
A fábrica da Nordex em Montevidéu, no Uruguai, acaba
de dar início à produção dos veículos comerciais da linha
Transit da Ford. A iniciativa marca a volta da Ford ao
território dos comerciais no Brasil. A planta uruguaia é a
quinta no mundo a fabricar a Ford Transit, depois da Turquia
(Kocaeli), da Rússia (Elabuga), da China (Nanchang) e dos
Estados Unidos (Kansas City).

Scania tem novo comando no Brasil
A Scania do Brasil vai fechar o ano de 2021 com um novo
comando em sua área de operações comerciais. O executivo
Fábio Souza, que estava no posto de diretor-geral das operações
comerciais da Scania na África do Sul, volta para o Brasil
para ser o novo vice-presidente e diretor-geral das operações
comerciais da Scania por aqui.
Roberto Barral, que ocupava este cargo até setembro vai
para a Europa para ser o comandante da Scania na Europa
Meridional. Segundo a Scania, o novo vice-presidente Fábio
Souza iniciou na empresa em 2001 como analista de peças e
chegou a comandar a diretoria de Serviços no Brasil. Depois,
foi para a África do Sul para ocupar a posição de direção geral.

Braspress expande operações na
fronteira do agronegócio

De acordo com a Ford, a linha de montagem da Transit no Uruguai recebeu investimentos da ordem de US$50
milhões e reúne tecnologia de ponta para uma produção limpa, eficiente e de alta qualidade. Toda a validação
do produto e da manufatura foi feita pelo time de engenharia da Ford no Brasil, para garantir que a Transit
produzida na América do Sul tenha o mesmo padrão em todo o planeta.

Notas

A fábrica da Transit no Uruguai tem 17.000 metros quadrados de área construída e instalações modernas,
que privilegiam o conforto e a sustentabilidade, incluindo iluminação natural e tratamento termoacústico. Ela
conta também com uma estrutura completa de apoio, com pista de testes, depósitos, pátios, escritórios e
sistema de logística para o recebimento de peças e envio dos veículos prontos.
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“Todos os sistemas de qualidade da
manufatura e do produto são os mesmos
empregados nas demais fábricas da Ford
no mundo, com um controle robusto
de todas as fases da montagem até o
produto final”, diz Daniel Santos, gerente
de Desenvolvimento do Produto da Ford.
A fábrica da Nordex vai atender os
mercados do Brasil e Argentina, além
de outros países da América do Sul,
fabricando sete versões e 12 catálogos da
Ford Transit. Os modelos para passageiros
já estão disponíveis no mercado brasileiro
e a Ford prometeu as versões de carga
para o ano que vem.

A empresa acaba de inaugurar novas unidades comerciais
e operacionais em Sinop (MT) e Gurupi (TO), totalizando
111 filiais próprias em todo o território brasileiro. Com o
investimento, a transportadora espera reduzir os prazos
de entrega nas novas regiões.
“Essas inaugurações ajudam a consolidar ainda mais

as operações da Braspress no Brasil, trazendo para a
nossa empresa ainda mais diferenciais. Com a abertura
da filial em Sinop, vamos reduzir os prazos de entrega
para cidades como Lucas do Rio Verde, Sorriso e
Primavera do Leste e chegamos a três unidades no Mato
Grosso, além de Cuiabá e Rondonópolis, todas regiões
produtoras de grãos”, comenta o diretor-presidente da
Braspress, Urubatan Helou.
De acordo com Helou, a nova filial da Braspress em
Gurupi, no Tocantins, vai atender uma região com 38
cidades no sul do Estado, trabalhando em sinergia com
a outra filial da empresa, que fica na capital Palmas.

Notas

A Braspress, gigante nacional do transporte de
encomendas expressas, acaba de dar um passo para
expandir suas operações nos Estados do Mato Grosso e
Tocantins, que fazem parte da fronteira do agronegócio
brasileiro.
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Itapemirim começa a voar a partir
de Congonhas, em São Paulo
A Itapemirim Transportes Aéreos chegou ao
aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A
empresa iniciou, a partir de 16 de novembro, suas
operações com 12 slots diários (seis pousos e seis
decolagens) no aeroporto paulistano, inicialmente
com um voo diário para o aeroporto do Galeão,
no Rio de Janeiro, com conexões para os outros
destinos operados pela ITA.
O voo 5610 decolou de Congonhas às 7h, com
chegada ao aeroporto do Galeão às 8h. No retorno,
o voo 5657 parte do Rio de Janeiro às 20h, com
pouso previsto em Congonhas às 21h. A operação
será realizada com aeronaves Airbus A320, com
capacidade para transportar até 162 clientes em
uma configuração com maior conforto.
“A entrada em Congonhas marca a consolidação da ITA no mercado nacional, oferecendo um serviço diferenciado
aos passageiros. Vamos começar com 12 slots, mas temos planos de ampliar nossas operações nas próximas
temporadas. Ter voos em Congonhas de forma sustentável mostra a capacidade operacional da ITA, que já conta
com uma operação robusta nos 13 destinos em que opera”, afirma o diretor-executivo da ITA, Adalberto Bogsan.
A ITA começou a operar no final de junho deste ano e já tem em sua frota seis aeronaves Airbus A320 operando.
A empresa promete a chegada de mais aviões até o fim do ano. A aérea tem como diferenciais a possibilidade
do despacho gratuito de bagagem para todas as classes tarifárias e a marcação de assentos sem nenhum custo
adicional, além de mais espaço entre as poltronas em todas as fileiras de assentos, graças à configuração com
foco em mais conforto.
A empresa opera voos regulares em São Paulo-Guarulhos (SP), Brasília (DF), Belo Horizonte-Confins (MG), Fortaleza
(CE), Florianópolis (SC), Maceió (AL), Natal (RN), Rio de Janeiro-Galeão (RJ), Porto Alegre (RS), Porto Seguro (BA)
e Recife (PE) e Salvador (BA).
Viação Itapemirim
A Itapemirim opera também, com grande tradição e 68 anos de história, o transporte rodoviário de passageiros
atendendo 2,5 milhões de clientes por ano em 2.700 cidades de 19 estados do Brasil, com uma frota de mais de
300 ônibus.

Grupo Maggi vai operar o primeiro consórcio
de caminhão elétrico do Brasil
A Volkswagen Caminhões e Ônibus e o Consórcio Maggi acabam de criar o primeiro consórcio de caminhão
elétrico do Brasil. O grupo especial operado pela Maggi vai dar acesso facilitado e planejado aos novos e-Delivery,
caminhões 100% elétricos de 11 e 14 toneladas da VWCO.
São 260 cotas no total e o consórcio tem 80 meses de duração, sem juros e com taxa de administração de
4% sobre todo o período. De acordo com a Maggi, as parcelas são fixas a partir de R$ 9.815 mensais. “O VW
e-Delivery é nossa solução ao mercado para aqueles que buscam uma operação mais eficiente, não apenas do
ponto de vista de custo, mas também de impacto ao meio ambiente. O retorno do investimento no veículo se dá
num prazo estimado de cinco anos, graças às inúmeras economias conquistadas em manutenção e operação.
Com o consórcio e-Delivery, damos um passo além
e oferecemos mais uma facilidade para que possam
adquiri-lo”, afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da
Volkswagen Caminhões e Ônibus.
Segundo a Maggi, os clientes que fizerem parte do grupo
de consórcio não pagam taxa de adesão e já participam
da primeira assembleia, programada para o começo do
ano que vem. O consórcio terá quatro assembleias de
até 16 contemplações nos primeiros 24 meses, com
garantia de entrega da Volkswagen Caminhões e Ônibus.
O valor da parcela varia conforme o modelo. Há quatro
opções disponíveis: o VW e-Delivery 11 e 14 toneladas,
com seis ou três pacotes de baterias.

VW Meteor mostra força nas vendas em 2021
O lançamento da família de cavalos-mecânicos
Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus
aconteceu há pouco mais de um ano e os
modelos já superaram a marca de 2.800 unidades
emplacadas. Somente de setembro a outubro
de 2021, segundo a Fenabrave, os caminhões
tiveram aumento de mais de 25% no volume total
comercializado.
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“O segmento é o que mais se expande no país e temos acompanhado esse movimento, como uma das marcas
com maior percentual de aumento, consolidando nossa marca junto ao cliente do mercado extrapesado, graças
também à uma forte parceria com nossa rede de concessionárias com mais de 150 pontos espalhados por todo
o país”, destaca Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Serviços da VWCO.
Os cavalinhos mecânicos VW Meteor 28.460 6×2 e VW Meteor 29.520 6×4 são equipados com motor MAN D26
de 13 litros e transmissão ZF TraXon de alta performance e opções de 12 e 16 velocidades.

Notas

Notas

O maior Volkswagen do mundo, o Meteor 29.520,
já figura entre os caminhões extrapesados mais
vendidos do país. No acumulado do ano até 30
de novembro, o modelo aparece em oitavo lugar
na lista dos pesados mais vendidos, com 1.688
unidades emplacadas.
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Grupo D’Granel compra mais
60 caminhões Iveco Hi-Way

O Volvo VOAR é um patrimônio nacional do transporte de
cargas. O serviço foi o primeiro a dar suporte e atendimento
aos motoristas nas rodovias que precisassem de algum apoio
ou manutenção. Lançado em 1981 pela Volvo, o serviço está
completando 40 anos no ar, com mais de um milhão de
atendimentos realizados.
O serviço da Volvo foi o primeiro e, ao longo destas quatro
décadas, se transformou também em referência. Ele ajuda
a marca a ter alta disponibilidade a resolver rapidamente
ocorrências com caminhões e ônibus em todo o Brasil e regiões
da América do Sul.
O VOAR começou como um simples botão no painel do veículo, que acionava uma ligação de voz com a central da
Volvo. Hoje ele faz parte de um ecossistema digital conectado e conta com uma central de atendimento de alto padrão
na fábrica da Volvo, na região de Curitiba, no Paraná. “O VOAR foi lançado quando começamos a fabricar caminhões
e ônibus no Brasil e era uma novidade por aqui. Foi uma iniciativa inovadora e que o mercado de caminhões e ônibus
não conhecia. Não existiam centrais para atendimento 24h e com ligação gratuita. Com o VOAR, o transportador
podia, e ainda pode, se sentir seguro e protegido todo o tempo. Desde aquela época, a marca segue garantindo
que seus veículos sejam atendidos em qualquer parte do território nacional a qualquer momento, mesmo durante
a noite, finais de semana e feriados”, diz Leandro Brito, gerente de serviços da Volvo
A coordenadora do VOAR, Aline Steiner, lembra que a promessa do VOAR sempre foi fazer um atendimento pontual
e de qualidade. “A Volvo sempre cumpriu bem essa promessa. Fazemos questão de manter nossa equipe ‘em casa’,
com total integração com nossos times de engenharia e comercial. Isso garante mais rapidez e agilidade, além de
atualização em tempo real de nossa equipe técnica com as mais recente tecnologias dos veículos Volvo”, conta Steiner.
A central de atendimento da Volvo, batizada de Uptime Center, incorporou os serviços do VOAR e conta com uma
equipe de 27 pessoas, todas com altas metas de qualidade e em constante treinamento. Para entrar em contato
com o VOAR, o motorista pode pressionar o botão VAS on Call no painel do veículo Volvo, ou ligar para um número
de telefone gratuito, o 08000 41 6161. Cada vez que o botão é acionado, uma equipe entra em ação para fazer a
leitura remota dos códigos e propor soluções para imediata resolução. Todo o diagnóstico da ocorrência é feito
remotamente. “Perto de 50% dos problemas relatados pelos motoristas são resolvidos por telefone, sem a necessidade
do deslocamento de um técnico ao local”, explica Aline Steiner. “Nosso compromisso é atender os motoristas e
clientes o mais rápido possível, assim como manter os veículos Volvo rodando o maior tempo”, complementa.

Notas

O VOAR garante cobertura em todo o território brasileiro, além do Peru, Chile, Argentina, Uruguai e Colômbia. Os
técnicos são bilíngues e estão preparados para atender qualquer tipo de situação. Quando acionado o VAS On
Call, eles automaticamente recebem informações sobre o chassi do veículo, sua localização e uma série de dados
importantes para solucionar a falha.
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Recentemente, a Volvo criou um aplicativo que permite o
acompanhamento dos atendimentos em tempo real pelo
smartphone. Algumas etapas que antes eram feitas por ligações
telefônicas são agora realizadas diretamente pelo App VOAR Mobile,
oferecendo informação cada vez mais rápida e precisa para os
motoristas. Na tela do celular é possível ver quando o técnico
da concessionária notifica sua saída para o atendimento, relata
eventual atraso, chegada ao local da ocorrência e o término do
reparo. Os motoristas recebem as informações automaticamente e
na central do VOAR, na fábrica da Volvo, os técnicos acompanham
as notificações e movimentações do mecânico por meio de um
grande mapa projetado no painel de monitoramento.

O Grupo D’Granel de Minas Gerais, que
trabalha com o transporte de produtos
dos setores de cimento e minério, além de
cargas diversas, acaba de comprar mais
60 caminhões Iveco Hi-Way para sua frota
operacional. Segundo a Iveco, a empresa
já havia recebido 60 unidades em maio.
“A D’Granel comprovou a eficiência da
nossa marca por meio da performance
dos nossos caminhões, do atendimento
especializado no pós-venda e, acima de
tudo, na construção de uma parceria
robusta que culminou com a aquisição de
mais 60 veículos”, afirma Ricardo Barion,
diretor Comercial da Iveco. Dados mostram

que, de janeiro a outubro de 2021, a marca cresceu 82% no localizada na fábrica da Iveco em Sete Lagoas (MG),
segmento de pesados, enquanto o mercado cresceu 55%. que monitora, constantemente, as mensagens recebidas
pelos dispositivos. Os dados são acompanhados por
Segundo o executivo, os caminhões da D’Granel foram profissionais que ficam responsáveis por antecipar
negociados com plano de manutenção Absoluto de cinco demandas dos clientes, contatando o motorista e
anos. O plano cobre todas as manutenções preventivas sugerindo soluções.
e revisões, além de incluir também reparos provenientes
de desgastes ou falhas do produto e assistência 24 horas Para o cliente que comprou os caminhões, a opinião dos
(Non Stop Iveco).
motoristas, que testaram e aprovaram os modelos, ajudou
a balizar a compra: “Atualmente a Iveco nos proporciona
Todas as unidades são conectadas com o sistema Iveco um custo-benefício diferenciado que traz grande benefício
Connect para o gerenciamento da frota por telemetria. para a nossa operação”, disse Flávio Morais, diretor do
As informações são enviadas a uma sala de controle, Grupo D’Granel.

As caminhoneiras que trouxeram o Natal
Sim, elas estão no comando! E trouxeram o Natal pra
gente este ano! As motoristas Izabel Aparecida Alves de
Souza, da cidade de Mallet, e Marlene Pacheco Costa,
de Curitiba, no Paraná, representam as mulheres na
Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola, com os
caminhões da Mercedes-Benz.
“Ter os nossos caminhões puxando novamente a
Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola FEMSA
Brasil é um motivo de grande orgulho. E não é à toa o
porquê de termos escolhido o Novo Actros para esse
desafio, afinal, esse é o caminhão mais inteligente,
seguro e digital do mercado brasileiro. Tudo a ver,
portanto, com espírito de inovação que a Coca-Cola
FEMSA Brasil traz todos os anos para sua tradicional
caravana”, ressalta Ebru Semizer, gerente sênior de
Marketing Comunicação & Inteligência de Mercado
Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil. “É muito
emocionante acompanhar, junto com os nossos
parceiros, o brilho no olhar das pessoas quando veem
os nossos caminhões extrapesados pelas ruas. É
quando a magia acontece”.

As motoristas foram selecionadas pelo Movimento
A Voz Delas, que conta com a parceria de primeira
hora da Agência Transporta Brasil. As carretas do
comboio são puxadas por cinco cavalos mecânicos
(dois Novo Actros 2651 6×4, um 2648 6×4, um 2548
6×2 e um 2045 4×2). Elas percorrerão um total de 66
cidades de sete estados (São Paulo, Minas Gerais,
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro e Mato Grosso do Sul), entre 3 de novembro
e 23 de dezembro.

Notas

Volvo VOAR completa 40 anos de
apoio para quem transporta o Brasil
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Serviços conectados
da Scania chegam à
maturidade

A internet das coisas nos caminhões do Brasil chegou faz
tempo e não é novidade. A tendência de se conectar um
aparelho, uma ferramenta ou um veículo à internet para
usufruir de funções e serviços conectados chegou pra valer,
mas no setor de caminhões já é uma realidade madura.
No começo de 2017 a Scania desembarcava no Brasil
seu sistema de soluções digitais online para a gestão das
operações de seus clientes de caminhões e ônibus. E eles
tiveram muito trabalho! Explicar, apresentar e esclarecer as
novidades conectadas para os frotistas e caminhoneiros
autônomos do Brasil era um desafio a ser vencido para
que este ecossistema digital fosse possível por aqui.

50 mil em ação
Fabricante chegou à marca de 50 mil caminhões e ônibus online em sua rede
de informações e tem feito transformações em operações de clientes

E não é que deu certo? Apesar da dificuldade em se introduzir novas tecnologias no dia a dia das
transportadoras e dos caminhoneiros, a Scania conseguiu, por meio de seus serviços lançados a cada ano,
angariar uma legião de clientes online que não ficam mais com seus veículos desconectados. Hoje, no
Brasil, são cerca de 48 mil caminhões e 2 mil ônibus que somam uma frota conectada de 50 mil veículos,
10% do número de Scanias conectadas no mundo.
Mas, e na prática, o que os serviços
conectados trouxeram de legado? A resposta
é muita coisa: a conexão do caminhão, que é
capaz de emitir sinais e dados para que uma
central possa monitorar seus parâmetros, seu
estado de manutenção e sua localização faz
toda diferença, tanto nas operações do dono
do veículo quanto na relação da Scania com
sua rede de concessionários.
Com os serviços conectados, as Casas
Scanias em todo o Brasil fazem parte de
uma rede eletrônica para receber os veículos,
agendar paradas, monitorar o status das
manutenções e entregar mais disponibilidade
para os clientes.
O caminhão ou ônibus gera e transmite
dados sobre seu consumo, quilometragem
rodada, características da condução e muitos
outros itens que são usados para melhorar a
performance dos motoristas, cuidar melhor
da frota, ensinar as equipes a tirar o melhor
dos veículos e tudo mais que se possa fazer
com tanta informação.
Todo caminhão Scania da nova geração sai
de fábrica já com o aparelho comunicador
instalado e cabe ao cliente ativar o sistema
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por meio dos planos de manutenção escolhidos.
Segundo a Scania, somente 5% não ativam.
Somente em 2021, foram mais de 10 mil
ativações, um crescimento de 30% em relação ao
ano passado. Além disso, os caminhões da Scania
fabricados entre 2012 e 2016 também estão
aptos à conectividade. Basta instalar o aparelho
comunicador. São mais de 2.500 veículos desta
geração que tiveram a instalação feita depois
da procura de seus operadores pelos serviços
conectados. Segundo o diretor de Serviços da
Scania no Brasil, Marcelo Montanha, o mercado
brasileiro de transportes está bem maduro e os
clientes se preocupam com a relação entre seu

investimento, o retorno que o veículo oferece, a
produtividade que ele proporciona e os custos que
gera. “Vivemos um momento histórico da área de
Serviços no Brasil. Os excelentes resultados estão
diretamente atrelados ao amplo e personalizado
pacote de soluções disponibilizado pela rede
de concessionárias. Estamos em evolução
contínua e transformando a forma de gestão
da frota de nossos clientes. A solução da Scania
traz aumento real de rentabilidade do cliente
e se mostrou tão importante no momento da
pandemia, quando, de fato, o cliente só pagou
pelo que rodou e fazendo a manutenção na hora
certa”, diz o executivo.

Para todas as frotas
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Estamos em evolução
contínua e transformando
a forma de gestão da
frota de nossos clientes.

“

“

De acordo com a Scania, o sistema conectado de
monitoramento de dados dos caminhões pode ser
utilizado também em frotas mistas, com veículos
de outras marcas. “Quando o transportador vê que
esta tecnologia impacta diretamente no custo da
operação dele, que isso faz sentido no dia a dia
da empresa dele, ele não quer mais deixar de ter
sua frota conectada. Tivemos vários exemplos de
implementação de poucos veículos conectados
como forma de demonstração nas frotas de alguns
clientes e, com pouco tempo de gerenciamento
dos dados, eles nos pediram urgentemente para
implementar a solução na frota inteira. Assim,
nasceu a necessidade também de trabalhar com
esta plataforma Scania em frotas mistas. Nós
procuramos e criamos uma solução para obter os
dados dos caminhões de outras marcas também,

unificando a visibilidade da frota para o cliente. Isso
graças à padronização dos sistemas europeus das
principais marcas de caminhões que operam no
Brasil”, explica Alex Barucco, executivo responsável
pelos Serviços Conectados da Scania.
Os serviços conectados da Scania viabilizam uma
série de soluções para diversas aplicações nas
empresas e pelos autônomos, que vão desde
a manutenção flexível e torre de controle para
monitorar os veículos nas concessionárias até
monitoramento do modo de direção e modos de
treinamento online para as equipes. Além disso, é
possível obter resultados reais de rentabilidade com
o uso do sistema, pois ele promove a otimização
do uso dos veículos de acordo com parâmetros de
operação já comprovados no Brasil.
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Meio milhão de Scanias conectados
no mundo
A Scania tem, em todo o mundo, somando
os mais de 100 países em que atua, 500 mil
caminhões, ônibus, motores estacionários e
propulsores marítimos conectados por sua rede
de monitoramento. A solução foi criada e lançada
na Europa há 10 anos. Somente no Brasil, são 50
mil, representando cerca de 10% do total mundial.
Toda essa conectividade permite que os frotistas
e caminhoneiros façam um acompanhamento
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de perto de vários parâmetros do caminhão
para uma gestão de frota e planejamento das
manutenções. Segundo a Scania, o Brasil é
o líder global em ativações dos pacotes de
gerenciamento. O cliente brasileiro valoriza o
pacote e conhece as vantagens.
Prova disso é o fato de que 95% dos veículos
vendidos pela Scania no Brasil tenham os
serviços conectados ativados. O crescimento
do número de Scanias conectados no mundo foi
rápido. De acordo com os números da empresa,
este número saltou de 100 mil para 500 mil em
apenas sete anos, com uma média de 60 mil
novos veículos conectados por ano.
O sistema começou a conectar também motores
estacionários e marítimos a partir de 2019, além
dos caminhões e ônibus.
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Fernanda Jardim:
Chefe de uma
equipe diferente
da Copa Truck
Filha do lendário piloto Adalberto
Jardim, Fernanda chefia a equipe
AJ5 Eco Sports e ajuda a viabilizar
o projeto do caminhão mais
sustentável da história da Copa Truck

O caminhão é verde. Em todos os sentidos. A pintura
é feita à base de solventes não poluentes e todas as
peças do caminhão que compete há duas temporadas
na Copa Truck são remanufaturadas. O projeto inovador
do piloto Adalberto Jardim e sua saga com o caminhão
Reman Brasil na equipe AJ5 Eco Sports não é uma
novidade para os leitores de Transporta Brasil, já que
somos parceiros da equipe e apoiamos a iniciativa
desde o ano passado.
A novidade é a chefe de equipe que assumiu o posto
nesta temporada. Fernanda Jardim é a primeira mulher
a chefiar uma equipe em competições oficiais de
caminhões no Brasil e na América Latina. Formada
em Marketing e dona de uma carreira de sucesso
no mundo corporativo, ela empresta sua paixão pelo
automobilismo e seus conhecimentos organizacionais
para ajudar na evolução do projeto de seu pai Adalberto
Jardim.
O caminhão de Adalberto é um protótipo criado por ele
que reúne partes remanufaturadas, incluindo motor e

turbocompressor, para divulgar a importância da
logística reversa e do reaproveitamento das peças
para um menor impacto ao meio ambiente.
“Queremos demonstrar para todo o Brasil, não
somente ao automobilismo, que a logística reversa,
aproveitar as peças usadas, é algo extremamente
importante para o meio ambiente. Queremos usar
o universo do automobilismo como laboratório
para mostrar para os caminhoneiros, para a
indústria, para os distribuidores de peças, para

as transportadoras, que precisamos derrubar o
preconceito em cima das peças remanufaturadas.
Nos Estados Unidos e na Europa isso já está muito
evoluído. Lá, quando se faz a troca de uma peça,
o responsável é obrigado a devolver a peça usada
ao sistema para que o descarte possa ser feito
da forma correta e para que as peças possam
ser reaproveitadas na cadeia de produção”, disse
Fernanda Jardim, em entrevista exclusiva à Agência
Transporta Brasil.

Como tudo começou
Fernanda nasceu em família de piloto de
competições e sempre teve contato com o
automobilismo, desde a mais tenra infância. “Eu
respiro automobilismo desde que me conheço
por gente. Desde pequena acompanhei meu pai
nas corridas, tenho muitas lembranças dos boxes,
em Interlagos, das corridas. Lembro de algumas
cenas curiosas e engraçadas, como os fiscais de
pista tirando a gente dos boxes, porque éramos
muito pequenos para ficar ali. Criança não podia
ficar no ambiente de final de semana de corrida.
Desde muito criança sou apaixonada pelo esporte,
muito por causa do meu pai, mas também por
ser muito fã do Ayrton Senna. Desde criança eu
falava pro meu pai que queria correr e competir,
seguir a carreira dele. E ele, como todo pai, como
vive o automobilismo, quis me direcionar para
uma carreira mais estável, mas tranquila. Ele foi
o principal motivador para que eu começasse a
trabalhar desde cedo em grandes empresas. Eu
acabei indo para a faculdade, completei meus

estudos, e o meu pai sempre me incentivou muito a
estudar. Me formei em Marketing e trabalhei como
estagiária em grandes empresas. Hoje estou no
setor médico, responsável por vendas e marketing.
E sou a chefe de equipe da AJ5 Eco Sports”, conta
Fernanda.

Mulheres e sustentabilidade
ambiental
A bordo do cockpit de seu caminhão na
Copa Truck, acelerando com mais de 1000
cavalos de potência, Adalberto Jardim
carrega a responsabilidade de levantar a
bandeira da sustentabilidade ambiental e
também do empoderamento feminino no
mundo dos caminhões. A equipe é parceira do
Movimento A Voz Delas, da Mercedes-Benz,
para ouvir as necessidades das mulheres que
trabalham no transporte. “Quando meu pai me
apresentou o projeto do caminhão sustentável
remanufaturado, eu fui a primeira a apoiar e
acreditar. É um projeto inovador, um projeto
que não vemos no automobilismo e que tem
um grande potencial. A nossa equipe levanta
não só a bandeira da sustentabilidade e do
respeito ao meio ambiente, mas também a do
empoderamento feminino. Fomos parceiros
de primeira hora do Movimento A Voz Delas,
da Mercedes-Benz. E fazemos isso em um
momento muito especial da humanidade e
do mundo, quando as pessoas estão revendo
os valores das coisas, buscando suas vozes e
seus lugares na sociedade e se preocupando
mais com o futuro, pensando mais nessas
causas. Para mim é uma honra levantar as
bandeiras da sustentabilidade e da Mulher
junto com a equipe de meu pai”, revela a
chefe da equipe.

Para Fernanda, o Brasil realmente precisa melhorar as
condições de trabalho nas estradas para as mulheres
caminhoneiras e as que acompanham seus maridos
nas viagens. “As mulheres estão conquistando seu
espaço, cada vez mais ocupando o posto de motoristas
de caminhão, mas precisam ainda contar com
estrutura nos locais de parada, mais respeito e menos
preconceito. Está na hora de o Brasil reconhecer suas
mulheres de valor em todos os postos da sociedade”,
conclui Fernanda Jardim.

Poder feminino nas competições
A chegada de Fernanda Jardim ao posto
de chefe de uma equipe da Copa Truck
é algo a se comemorar, mas não chega
a ser uma novidade nas competições
nacionais. A própria Copa Truck conta
com a piloto Débora Rodrigues, que
representa as mulheres nas pistas há
várias temporadas. Na Stock Car, existe
uma chefe de equipe, a Babi Rodrigues,
e diversas mulheres trabalhando com
telemetria e engenharia.
Nas competições de caminhões, é a
primeira vez que uma mulher ocupa
este posto. E Fernanda conta que tem
que cuidar de uma lista enorme de
responsabilidades para que tudo dê certo.
“Dentro dos boxes, das atividades de
final de semana, eu fico responsável
pela parte de logística e pela parte administrativa da equipe. A cada treino, a cada saída do caminhão
para a pista, eu faço um checklist com os mecânicos. Passo todas as anotações do setup do caminhão.
Eu também acompanho os testes em todos os detalhes. Ajudo a cuidar da revisão do caminhão para o
dia seguinte, organizo a alimentação da equipe, os uniformes, o cronograma da equipe nos eventos. É um
trabalho gigante. E eu ainda tenho meu emprego no setor de saúde. Realmente é uma carga enorme de
responsabilidades, mas a paixão pelas causas que defendemos faz cada minuto valer a pena”, finaliza a
entrevistada Fernanda Jardim.
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visualmente, ele é mais baixo e a cabine é mais
alongada, com defletores duas vezes maiores do
que os convencionais.
A frente tem desenho diferente, mais aerodinâmico e
o entre-eixos é menor, de 3.000 mm, o que aproximou
a carreta do final da cabine, reduzindo o arrasto com
o ar. Para fazer isso, a Volvo teve que colocar as
baterias e o tanque de Arla em outro lugar.

A troca de óleo no caminhão-conceito é feita por
diferença de pressão, e não por gravidade, como nos
caminhões convencionais. Isso faz com que a troca
seja mais rápida e mais limpa. Os filtros também
são novos, e são dois, em vez de três, usando um
óleo novo, o VDS5, que é menos viscoso e circula
com mais facilidade pelo motor, lubrificando mais
rapidamente e auxiliando na redução de consumo
de combustível.

O caminhão não tem retrovisores. No lugar, tem um
sistema de câmeras digitais e telas internas para
que o motorista consiga ter boa visibilidade, inclusive
reduzindo os pontos cegos. Para completar o pacote,
o Volvo graneleiro conceito tem suspensão dianteira
mais leve, freios a disco e traz saias laterais, além de
calotas e rodas de alumínio e extensores das portas.
Segundo a fabricante, tudo feito para privilegiar a
aerodinâmica.

Volvo super tecnológico vai
transportar grãos com mais
eficiência
Caminhão-conceito é mais leve, tem cama maior, câmbio mais eficiente
e aerodinâmica mais evoluída. Isso só pra começar
A Volvo está de olho no transporte do futuro. A empresa desenvolve no
Brasil o conceito de um conjunto com cavalo mecânico e implementos
que poderá transportar grãos e outras cargas com maior eficiência,
graças à aplicação de novas tecnologias e novos projetos.
O nome do caminhão em inglês é Efficiency Concept Truck, que traduzido
para o bom português fica “Caminhão-Conceito de Eficiência”. É um
projeto que a Volvo do Brasil desenvolve junto com a Randon, que fez
o implemento, a Hyva, que é responsável pelo sistema hidráulico de
báscula e a Continental, que projetou e fabricou os pneus.

O que ele tem de diferente?
O caminhão-conceito eficiente da Volvo é um modelo FH 6×4 com o
motor de 13 litros que desenvolve 540 cavalos de potência, mas ele
tem algumas diferenças com os caminhões da linha atual. Pra começar,
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Para o motorista, tem mais conforto: o espaço interno
da cabine aumentou e a nova cama é 250 mm mais
larga. Mas, o que mudou na parte de tecnologia e
performance?
O motor de 13 litros da Volvo usado neste caminhão
é, segundo a empresa, uma evolução com diversas
melhorias. Tem pistões com novo desenho, para que
a queima do diesel aconteça no centro dos cilindros,
proporcionando menor consumo, e tem também um
novo sistema turbocompressor para torque extra em
rotações mais baixas, quando o caminhão estiver em
velocidade de cruzeiro em viagens longas.

Mais tecnologia
Em tempos de preocupação com a sustentabilidade e
a eficiência energética, o caminhão-conceito graneleiro
da Volvo tem um sistema próprio para gerar energia.
O painel fotovoltaico e os capacitores instalados no
caminhão abastecem os componentes eletrônicos do
veículo, garantindo mais vida útil para as baterias. Esta
peça foi feita por impressão 3D, o que vai facilitar no
pós-venda. É um suporte do paralama traseiro, que foi
impresso em alumínio mantendo as características
do componente original.
Segundo a Volvo, o conjunto vai ser testado em
operações reais no transporte de grãos a partir dos
produtores no Centro-Oeste, rumo aos portos para
o embarque à exportação. “A Volvo é uma marca
focada em inovação. Esse caminhão é um laboratório
sobre rodas, onde vamos testar tecnologias que
chegarão aos veículos de série no futuro. Esse é o
primeiro caminhão-conceito construído no Brasil, para
a realidade do transporte que temos aqui”, declara
Fabrício Todeschini, diretor de engenharia de veículos
da Volvo no Brasil.
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Librelato vive seu melhor
momento e vai faturar
R$1,8 bilhão em 2021
Fabricante de Santa Catarina vai fechar o ano de 2021 com crescimento
de 44% e promete carretas mais leves e modernas nas estradas
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Criciúma – novembro de 2021. A Librelato está em
seu melhor momento: após crescer 44% em um
ano de retomada para os implementos rodoviários,
a empresa vai fechar 2021 com faturamento
estimado em R$ 1,8 bilhão e com uma renovação
completa em sua linha de produtos: o lançamento
da família Evolut geração 2022.
Além disso, a empresa acaba de inaugurar novas
instalações industriais em Santa Catarina e se
prepara para fazer um investimento de R$ 50
milhões em equipamentos e processos. Para
começar, a Librelato acaba de receber um robô de
corte de chapas para agilizar sua produção e dar os
primeiros passos da empresa na era da Indústria
4.0. O novo equipamento vindo da China custou
R$ 10 milhões e está em fase de implementação
para oferecer um salto de qualidade e rapidez na
linha de produção dos implementos.

“No total, já investimos 35 milhões de reais,
sendo a maior parte em tecnologia, processos
de digitalização e automação. Investimos na
maior célula graneleira robotizada da América
do Sul, a única na região capaz de soldar a
estrutura completa do modelo chassi graneleiro
e não apenas uma parte dele, com acontecia
anteriormente à chegada da nova tecnologia”,
conta José Carlos Spricigo, CEO da Librelato.
O novo robô e as novas instalações farão parte
da fabricação da linha Evolut, que acaba de
ser lançada e inclui novos projetos de carretas
graneleiras, basculantes, semirreboques tanque e
baús semilonados. Em todos os novos modelos
da família lançada, a Librelato promete redução
significativa da tara do implemento, além de
algumas novas soluções e modificações para
melhorar o desempenho dos conjuntos e agilizar
as operações de transporte.
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Novos modelos Evolut
Nos graneleiros, a Librelato preparou uma construção com eixos mais largos e a nova produção será feita na
célula robotizada da fábrica. De acordo com o gerente de Engenharia do Produto e Pós-Venda da empresa,
Fábio Tronca, os novos modelos para o transporte de grãos da linha Evolut têm eixos com bitola larga,
com distância entre o apoio e as molas de 100mm a mais do que na versão anterior. “Esta medida já era
usada nos modelos basculantes e tanque. Agora passa a incorporar todos os nossos implementos com
chassi do tipo plataforma, incluindo o furgão alumínio e o lonado. Com esta modificação, o implemento
ganha 5% em estabilidade”, diz.
Os graneleiros da Librelato são fabricados com chapas de diferentes tipos de aço, incluindo ligas que
contêm nióbio, para maior leveza e resistência. Além disso, eles serão fabricados na nova célula robotizada
da Librelato. De acordo com Fábio Tronca, o novo robô da Panasonic e a tecnologia instalada pela empresa
permite a solda completa da carreta graneleira e reduz 30% do tempo de soldagem da estrutura, com
aumento de 20% na capacidade das linhas de produção.

No segmento de furgões lonados, ou
carretas do tipo sider, como também
são conhecidas, a Librelato apresenta
novos modelos para a linha Evolut,
com 200 quilos de redução de tara e
lona especial com trama nas laterais
e no teto, para facilitar a amarração
da carga. O assoalho foi remodelado
e o fechamento frontal foi reforçado
com novas chapas de alumínio.

Colocando o bloco na rua
Nas carretas tipo furgão alumínio também tem
novidade. A linha Evolut traz os novos modelos
de semirreboque furgão alumínio 3 eixos e
bitrem de 6 eixos, para o transporte de caixas,
sacarias, embalagens, eletroeletrônicos, pneus
e uma infinidade de cargas secas paletizadas.
Nesta categoria, a Librelato conseguiu reduzir
a tara dos implementos em 200 quilos e
implementou também o conceito de módulos
parafusados ao chassi.
Nos tanques, os lançamentos trazem
implementos com maior capacidade de carga,
com aumento de até 10%, o que corresponde
até dois mil litros a mais de combustível.

Para dar atendimento ao seu crescente universo
de clientes rodando pelo Brasil, a Librelato
também investiu no pós-venda e na ampliação
da disponibilidade de peças e serviços Brasil
afora. Junto com o lançamento da linha Evolut, a
empresa anunciou também a criação do conceito
Box Libreparts.
Tratam-se lojas itinerantes que serão montadas
dentro de contêineres para que possam ser
posicionadas em locais de parada de caminhões,
pontos de grande movimentação de cargas e onde
mais os clientes da marca precisarem. Segundo
a Librelato, os boxes vão oferecer as peças de

reposição de maior giro para trocas rápidas. As
pequenas lojas irão sempre ficar perto de oficinas
ou de lojas maiores da Libreparts e serão um
ponto de apoio para quem precisar de peças para
sua carreta.
Os planos da Librelato incluem a instalação de
20 Boxes Libreparts em todo o Brasil até o final
de 2022. Além disso, a empresa estuda também
a implementação de um sistema de comércio
eletrônico para seus clientes.
O jornalista Leo Doca viajou a Criciúma a convite
da Librelato.

Na linha de basculantes, a Librelato conseguiu
chegar a um rodotrem com 400 quilos a
menos de tara. Tudo graças ao novo projeto,
que aproveita ao máximo os espaços e os
materiais a partir dos desenhos, e ao uso
cada vez maior de aços diferentes em partes
diferentes da caixa de carga e de outros
componentes do implemento. As vendas
dos implementos basculantes da nova linha
trazem customizações especiais e atendimento
personalizado da equipe da Librelato.
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Mercedes-Benz lança o
caminhão Arocs 8×4
fora-de-estrada feito no Brasil

Preparado para condições severas
O novo Arocs brasileiro da Mercedes é fabricado em São Bernardo do Campo
(SP) e tem sua cabine feita na fábrica de Juiz de Fora (MG), assim como seus
irmãos estradeiros da linha Actros e Axor. Os caminhões fora-de-estrada trazem
a cabine global da família Arocs e estão preparados para receber implemento
basculante de 20 a 24 metros cúbicos, segundo a fabricante. O modelo tem
Peso Bruto Total de 58 toneladas, mas sua Capacidade Máxima de Tração é
de 150 toneladas.
A transmissão é automatizada Mercedes-Benz PowerShift G340 de 12
marchas. Esta caixa faz parte da última geração PowerShift 3, desenvolvida
para o mercado brasileiro fora-de-estrada. Ela é reforçada é reforçada, com
engrenagens mais largas, aumentando sua resistência e vida útil. Não possui
anéis sincronizadores, o que significa menos demanda de manutenção. A
transmissão tem três modos de operação, um econômico, para rodar com o
caminhão leve, um padrão, para uso intermediário, e um de alto torque, para
uso severo em pavimentos precários, com o caminhão totalmente carregado.
Os eixos traseiros são fabricados pela Mercedes, modelos HL7 + HD7, com
redução nos cubos e capacidade técnica de até 20 toneladas por eixo. O
bloqueio de diferencial transversal e longitudinal é de série. O freio a tambor e
as cuícas verticais estão mais protegidas dos impactos do solo.
A suspensão dianteira do Arocs é formada por molas parabólicas de 4 lâminas
assimétricas, com capacidade de carga de 9 toneladas para cada um dos
dois eixos dianteiros direcionais. Isso assegura maior capacidade de carga e
melhor distribuição de carga no veículo, além de maior conforto de suspensão
e estabilidade de direção.

Caminhão já nasce com 200 pedidos de pré-venda e já está disponível no catálogo
de produtos da fabricante, primeiramente voltado para as aplicações na mineração

A Mercedes-Benz deu um passo para ocupar
mais espaço no mercado de caminhões forade-estrada. A fabricante lançou hoje o caminhão
extrapesado off-road Arocs 8×4, que chega ao
mercado brasileiro para suprir uma lacuna que
a Mercedes agora ocupa com um representante
forte.
O Arocs 8×4 da Mercedes-Benz é equipado
com motor MB OM 450 LA de 13 litros e seis
cilindros, que desenvolve potência de até 510
cavalos e torque impressionante de 2.400 Nm a
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1.100 rotações. Segundo Roberto Leoncini, vicepresidente de Vendas e Marketing Caminhões
e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, o Arocs
vem conectado e equipado com a eletrônica que
diferenciou o Novo Actros no mercado. “Todo
o DNA de eletrônica e elétrica do Novo Actros
está também no Arocs, incluindo uma série de
sensores e sistemas eletrônicos que vão ser úteis
para os operadores no momento de monitorar a
frota e obter informações conectadas e usufruindo
do Fleetboard e da telemetria”, conta o executivo.
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Manutenção dedicada
Com a chegada do Arocs, a Mercedes-Benz
está revolucionando o portfólio de produtos
e serviços, subindo vários degraus na oferta
de soluções focadas para operações fora de
estrada.
“Nosso objetivo é que o cliente alcance mais
disponibilidade com seu caminhão, mais
produtividade e mais rentabilidade”, afirma Silvio
Renan, diretor de Peças e Serviços ao Cliente
da Mercedes-Benz do Brasil. “Onde quer que
o cliente precise, nós, da Fábrica e da Rede de
Concessionários, estaremos ao seu lado para
levar todo apoio e assistência técnica, mesmo
nas condições severas off-road”.
De acordo com o executivo, a Mercedes-Benz irá
oferecer aos clientes do Arocs a possibilidade de
uma loja de peças in company e agregados em
stand-by. “Outra grande novidade é o Truck OFF

Center. Nós poderemos levar uma estrutura de
peças e serviços do concessionário para dentro
das instalações dos clientes, próximo de onde os
caminhões irão operar. Isso é essencial em locais
afastados, típicos da mineração, por exemplo”.
Para dar ainda mais opções aos clientes, a
Mercedes-Benz oferece a alternativa de oficina
ou mecânico dedicado em suas instalações.

O caminhão tem para-choque e os faróis
desenvolvidos para evitar danos e reduzir
os custos de reparação. O sistema elétrico
é preparado para ambientes agressivos,
estando protegido dos impactos naturais
de pisos irregulares.
O Arocs vem equipado com freio a tambor
nos eixos dianteiro e traseiro. Essa solução
se destaca pela alta segurança de direção
graças a ótimos valores de desaceleração
em todas as condições operacionais. A
frenagem é precisa, com progressividade
controlável devido à integração com o
freio eletrônico.
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Chegaram os
traslados elétricos
Van 100% movida a baterias
da JAC motors desembarca
no Brasil para transportar 13
passageiros com autonomia
de até 235 quilômetros

Teste de direção
Falando sobre o motorista, a posição de dirigir
é a clássica das vans do mercado, com espaço
extra na altura e na profundidade, trazendo mais
comodidade para quem vai passar o dia na
condução. E nós dirigimos o modelo no lançamento
em um trecho bem curto, apenas para sentir a
experiência: o volante é tradicional e a dirigibilidade
é bastante estável e silenciosa, típicas de veículos
elétricos.
O torque de 750 Nm está disponível a todo o
momento ao toque do acelerador e isso se traduz
em agilidade nas arrancadas, manutenção da
velocidade em subidas acentuadas e segurança
e firmeza na direção. Apesar de todo seu peso, a
van tem ótima performance para o trânsito urbano
e se comporta bem no anda e pára do tráfego
pesado dos congestionamentos. O acionamento
da porta de acesso por meio dos botões no painel
é crucial para a agilidade da operação, destinada
a embarques e desembarques rápidos.
O seletor da transmissão é em alavanca ao lado do

volante e basta fazer a escolha: para frente, Neutro,
para trás ou estacionamento. Tudo muito simples.
O motor elétrico da iEV750 Vip tem potência
equivalente a 163 cavalos e o pacote de baterias
tem capacidade para rodar até 235 quilômetros
com a carga máxima. O tempo de recarga total é
de oito horas em média.
A velocidade máxima do modelo está programada
para 110 km/h, com limitador eletrônico, mas, no
teste, fomos até 100 km/h. Neste ponto, não se
percebe qualquer ruído ou trepidação interna no
veículo, o que traz grande conforto para todos os
ocupantes. Durante o teste a van estava vazia,
apenas com motorista e mais um ocupante a
bordo.
No salão, o conforto é grande. As poltronas são
dispostas em fileiras de três e quatro, todos os
lugares com aletas de saída do ar-condicionado.
O cinto de segurança é abdominal e a reclinação
da poltrona não é grande, mas traz conforto para
quem está viajando nela. O acabamento é de bom
nível e o veículo pode ser tranquilamente usado
para o transporte de passageiros Vips, executivos,
turistas e passageiros de linhas aéreas em trânsito,

Demanda dos clientes

A JAC Motors continua sua saga na missão de trazer o maior número de modelos elétricos
para o mercado brasileiro. Já são nove no total, contando com o lançamento desta semana:
a van de passageiros iEV750 Vip, fabricada na China e feita para o transporte executivo, os
traslados de aeroportos e os trabalhos urbanos de receptivo turístico em hotéis, resorts e
restaurantes para 13 passageiros mais o motorista.
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À primeira vista, a van se parece com uma Sprinter, mas é só impressão mesmo. Por dentro,
a transformação: a JAC do Brasil pegou um furgão de carga elétrico, que já havia lançado por
aqui, e transformou no veículo executivo de passageiros. A empresa Alpha6 foi a responsável
pela instalação das 13 poltronas, todas reclináveis e com cinto de segurança. O acesso é feito
pela porta dianteira direita, que ganhou um mecanismo de abertura e fechamento totalmente
elétrico e automático, que pode ser operado pelo motorista ao toque de um botão, sem que
ele saia de seu posto de trabalho.

De acordo com a JAC Motors do Brasil, a concepção
e a chegada deste modelo ao mercado nacional
partiu da demanda dos clientes da marca que
precisavam de uma van elétrica para o transporte
de funcionários, executivos e traslados em geral.
O presidente da JAC, Sérgio Habib, conta que foi
um pedido dos clientes: “A chegada da iEV750
Vip nos dá um sabor especial: é a prova de que
estávamos certos quando optamos por verter toda
a nossa linha para modelos 100% elétricos. Esse
modelo foi um pedido objetivo de nossos clientes.
Pode ser até que viéssemos a lançar a versão da
van para passageiros no futuro, mas a demanda
de alguns clientes surgiu antes. E fomos buscar
um parceiro comercial de renome para realizar a
transformação, a Alpha6”, diz o executivo.
A iEV750 Vip chega ao mercado ao preço de
R$ 419.900,00 mais o custo de R$ 60.000,00
para a transformação do salão e implementação
das poltronas dos passageiros. A estimativa de
prazo comercial de entrega, com a transformação
completa, é de 60 dias.
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Bem-vindo à sua casa scania

onde tradição, qualidade e tecnologia
estão a serviço da performance do seu
veículo e do seu negócio.
Para superar as expectativas em disponibilidade e rentabilidade, a Scania digitalizou
toda a sua Rede, combinando experiência, tecnologia e gestão inteligente de dados
a favor dos seus resultados, oferecendo um portfólio completo de peças e serviços
personalizados para cada segmento de negócio.
Dar valor para os serviços nas concessionárias é conservar o valor do seu Scania.
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Scania Global.
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estrategicamente distribuídas
pelo Brasil.

Rede 100% digitalizada
e conectada para
atendimento ágil e eﬁciente.

Soluções inteligentes e conectadas
com toda a qualidade e originalidade
que só a Scania pode oferecer.

2.034 He. 2 SCAN Graph 9

Saiba mais em
solucoesscania.com.br
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28.26 Gbg/Ms

Trânsito seguro: eu faço a diferença.

