
EDITORIAL

O ANO DA RETOMADA 
Caro leitor,

Início do ano é tempo de avaliar nossas ações, 
falhas, conquistas e resultados. E também de 
corrigir rotas e traçar novos planos.

Nos negócios um bom planejamento envol-
ve, entre outros fatores, observar o ambiente 
externo. E para te auxiliar com essa análise, 
preparamos um exemplar especial com as 
informações que refletem como está a con-
fiança dos executivos e empresários do TRC, 
e suas perspectivas em relação a economia. 

A partir de uma pesquisa encomendada ao 
IPTC (Instituto Paulista do Transporte de 
Carga) obtivemos dados que apontam que a maioria das empresas consideram 
que estamos diante de um cenário bastante estável. Então, não deixe de conferir 
outras informações importantes para organizar suas próximas ações neste ano. 

Nessa edição compartilhamos com você, um panorama de como foi o ano de 
2019 para o transporte rodoviário de cargas e também para o SETCESP. 

Acompanhe os novos serviços que implementamos, as bandeiras conquistadas 
no ano e o balanço do trabalho desenvolvido pela entidade.

Em 2019, reconhecemos as empresas que valorizam um desenvolvimento so-
cioeconômico em equilíbrio com o meio ambiente por meio do 5º Prêmio de 
Sustentabilidade. Também homenageamos, a partir do resultado do IER - Índice 
de Eficiência no Recebimento, os centros de distribuição que tornam o trabalho 
do transportador mais eficiente, otimizando o tempo da entrega.

Em contrapartida, fomos homenageados pela ACSP (Associação Comercial de 
São Paulo), por ações que o SETCESP desenvolve na região da zona norte da 
cidade. E ainda, recebi da Fetransul um troféu de personalidade do TRC, e da 
NTC&Logística a medalha de Mérito do Transporte. Momentos especiais que 
marcaram o ano que passou.

Se recordar é viver, viva cada acontecimento registrado nas páginas a seguir.

Boa leitura!

Tayguara Helou
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SONDAGEM
ECONÔMICA
Confira o 
panorama 
do TRC em 
2019 e as 
perspectivas 
para 2020

Não dá para dirigir um caminhão olhando apenas para o 
retrovisor, no entanto, não utilizá-lo também pode causar 
grandes problemas. Se tratando do setor de transportes 
rodoviário de cargas a dinâmica é a mesma, é necessário 
estar sempre atento ao que está por vir, sem se esquecer de 
verificar e aprender com aquilo que ficou para trás.
Veja como foi, para o setor, o ano que passou, e saiba o que 
esperar de 2020.



6 RETROSPECTIVA 2019  |  Revista SETCESP RETROSPECTIVA 2019  |  Revista SETCESP

MATÉRIA DE CAPA

O mercado de transporte rodoviário de cargas, as-
sim como outros setores econômicos, sente o re-
flexo das crises externas, da política econômica na-
cional, do nível de confiança dos investidores e das 
evoluções tecnológicas. Com toda essa dinâmica 
não dá para prever o futuro, mas é possível medir a 
expectativa de quem move o país: o transportador.

O SETCESP encomendou ao IPTC (Instituto Pau-
lista do Transporte de Carga) um levantamento no 
qual foi traçado um diagnóstico opinativo de re-
presentantes das empresas sobre como a econo-
mia se comportou no ano que passou, e quais as 
perspectivas para esse que se inicia.

O IPTC coletou informações das empresas de 
transporte pertencentes a base territorial da enti-
dade, que responderam a um questionário online 
estruturado com 26 perguntas objetivas.  

“É uma pesquisa bastante completa que abran-
ge uma diversidade de temas do setor, e se torna 
muito útil para traçar ações efetivas em cima de 

uma profunda análise”, aponta Fernando Zingler, 
diretor executivo do IPTC.

As perguntas foram elaboradas considerando as 
principais informações econômicas e os balanços 
de resultados das empresas, além de uma série de 
tópicos que estão atualmente em discussão, e que 
podem afetar as operações das transportadoras a 
curto e médio prazo. As repostas foram coletadas 
entre novembro de 2019 e janeiro de 2020.

Para Fernando, com base nos dados analisados é 
possível traçar um panorama de como o TRC está 
se desenvolvendo e quais as principais ações a 
serem tomadas diante dos desafios do setor. 

UM 2019 RAZOÁVEL 

As opiniões sobre o desempenho do setor de 
transporte rodoviário de cargas em 2019 ficaram 
bem divididas. A percepção de 39% dos participan-
tes do estudo é que o ano ficou dentro do espera-
do para o setor, no entanto, quase que a mesma 
parcela, 38%, classificou o ano como pior do que 

aquilo que esperava. Mas 23% o considerou muito 
melhor do que aquilo que imaginava.

Uma leve melhora 

Os dados da pesquisa apontaram que 84% das em-
presas tiveram aumento no faturamento se com-
parado ao ano anterior. Um aumento médio de 14% 
aproximadamente. Cerca de 68% das empresas 
operaram com ganhos em 2019, sendo a margem 
de lucro em média 4,25% maior ante a 2018.

O levantamento apontou um 2019 positivo para 
as empresas no repasse de frete. Apenas 16% dos 
entrevistados não conseguiram repassar o aumen-
to de seus custos para os clientes, enquanto que a 
maioria repassou, ainda que parcialmente. Apenas 
uma parcela de 20% das empresas, ao invés de re-
passar o aumento, concedeu desconto no frete. 

No geral, quem conseguiu repassar custos no va-
lor do frete teve margem de lucro. Enquanto isso, o 
valor médio no volume de cargas transportadas foi 
10% maior que no ano anterior. 

Poderia ter sido melhor

Os custos operacionais das empresas aumen-
taram. Isso é o que acredita 71% das empresas 
pesquisadas. O que fez com que, apesar do ganho, 
com o volume de carga maior houvesse uma mar-
gem de lucro menos robusta.

Raquel Serini, economista do IPTC, lembra: “mes-
mo com a economia em reação, diariamente as 
empresas sofrem para equilibrar seus centros de 
custo que impactam diretamente na formação de 
preço e nos reajustes de frete”. 

Um ponto que chamou atenção no levantamento 
é que 1/3 das empresas participantes da pesqui-
sa operaram com capacidade ociosa no ano que 
passou. A média de ociosidade dessas empresas 
ficou em 16,64%. 

Este cenário reflete diretamente em caminhões 
parados por falta de carga ou então subutilizados 
nas viagens, o que diminui a produtividade, e con-
sequentemente os resultados operacionais das 
transportadoras.

MATÉRIA DE CAPA

EM RECUPERAÇÃO

84%

4,25%

68%

das empresas tiveram 
aumento no faturamento  
em 2019

margem de lucro em média

das empresas operaram 
com ganhos

7
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Dentre os fatores que limitaram o TRC em 2019 
etá o fato que o setor acompanha as tendências 
econômicas da indústria e comércio, que não tive-
ram um bom desempenho. 

De acordo com os entrevistados o que mais res-
tringiu o crescimento do TRC foi justamente a de-
manda por cargas ou serviços. Os 10% de aumen-
to da demanda de cargas não foram suficientes 
para a maioria das transportadoras. 

Segundo os especialistas do IPTC esse quadro só 
deve melhorar agora em 2020, se a economia do 
País crescer acima do que cresceu no ano passado. 

“Demanda insuficiente e custos maiores se torna-
ram os principais desafios das empresas no ano 
que se passou e é uma das principais preocupa-
ções no ano que se inicia”, indica Fernando.

Outros fatores que são sinais de alerta são: o preço 
dos insumos, falta de veículos e equipamentos e 
a ausência de mão de obra qualificada, especial-
mente de motoristas. 

No caso de uma retomada acelerada na economia 
do país, o setor precisa estar preparado para aten-
der a demanda prontamente, o que é uma probabi-
lidade para grande parte das empresas.

Quanto aos insumos, os itens que mais variaram de 
preço em 2019 foram os veículos (20,43%), seguros 
(17,87%) e o combustível (8,69%), respectivamente.

Um setor que emprega

As empresas entrevistadas somam quase 15 mil 
postos de serviços. Dessas, 54% mostram o dese-
jo por ampliar o número de funcionários em 2020, 
e para isso devem investir uma parcela de 3,36% 
do seu faturamento em novas contratações. 

Um dado revelado pelo estudo é que dentre todos 
os custos monitorados o que teve maior impacto 
para a empresa foi a folha de pagamento. 

“A pesquisa apresenta que um dos itens que mais 
comprometem o custo é a folha de pagamento ou 

a contratação de terceiros/autônomos. Mais da 
metade das empresas informaram despender aci-
ma de 15% do faturamento somente com essas 
despesas de mão de obra”, frisa Raquel. 

PERSPECTIVAS PARA 2020

O cenário para 2020 é bastante estável para a 
maior parte dos entrevistados. No geral as empre-
sas acreditam que o valor do frete se manterá re-
gular, e pouco mais de 1/3 dos entrevistados acre-
dita em um cenário positivo no qual o frete deve 
melhorar.

Falando sobre investimentos, a maioria das em-
presas pretende empregar capital em tecnologia, 
a intenção é reservar uma média de 3,97% do fatu-
ramento para isso. 

No segmento de distribuição urbana, o investimen-
to é maior, chegando a representar 9,86% do fatu-
ramento, o que mostra que esta área está aberta 
as novas tecnologias do mercado e precisando de 
investimento desta natureza, para solucionar pro-
blemas de mobilidade.

Renovação da frota

Além das tecnologias, a maioria das empresas 
também apresenta interesse em renovar a frota 
em 2020. No total, 64% das transportadoras res-
ponderam que pretendem investir até 10,55% de 
seu faturamento em novos veículos. Todos que 
tem uma frota acima de 10 anos demonstraram 
essa vontade.

A maioria prefere adquirir caminhões novos, e para 
isso recorrer ao financiamento bancário; 53% con-
sideram a ideia de contratar um CDC – Crédito Di-
reto ao Consumidor.

Ao analisar o conjunto das empresas, a idade mé-
dia da frota de quem deseja adquirir novos veícu-
los é de seis anos. 

“Muitos fatores influenciam na segurança no trân-
sito, e certamente o envelhecimento da frota é 
uma delas”, identifica Tayguara Helou, presiden-
te do Conselho Superior e de Administração do 
SETCESP. 

MATÉRIA DE CAPA

Segundo as empresas o que mais 
restringiu o crescimento do TRC em 2019

28% acreditam que 
foi a falta de veículos 

ou equipamentos

45% 
acreditam que 

foi o preço 
dos insumos

28% acreditam que foi 
a falta de profissionais 

qualificados para 
contratação

52% acreditam que 
foi a baixa demanda 
por carga ou serviço

4% acreditam que foi 
a defasagem do frete

3% acreditam que 
foi a competição 

desleal
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10% acreditam que foi 
a dificuldade de acesso 
às novas tecnologias

20% acreditam que 
foi a deficiência na 

infraestrutura

25% acreditam que foi a 
dificuldade de acesso ao crédito
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Das empresas pesquisadas, foi possível distinguir 
uma característica em comum, a de terceirizar 
parte da frota, cada uma terceiriza em média um 
pouco mais de 200 veículos.

Política nacional

Concordam com às medidas tomadas pelo 
governo federal, em relação às reformas existentes 
e em andamento, a maior parte das empresas. Em 
especial, a Reforma Trabalhista é aprovada pela 
maioria dos entrevistados, do mesmo modo que a 
Reforma Previdenciária. Embora, ainda tenha uma 
aprovação alta, a reforma que obteve menor des-
taque na pesquisa foi a Reforma Política. 

Já em relação ao Piso Mínimo do Frete há uma 
clara divisão entre as empresas. Quase a meta-
de das transportadoras entrevistadas se mos-
tram preocupadas com esta resolução, ten-
dência em todos os segmentos pesquisados. 

MATÉRIA DE CAPA

Novos (0 km) 89% Sim 65% 
Seminovos 11%Não 35%

Deseja renovar a frota

Método de aquisição 
de veículo desejado

Tipo de veículos que prefere adquirir

7%
À vista$

27%
Consórcio5 18

62

7%
FINAME

53%
CDC/Banco

6%
Leasing

$
O fato é que a maioria delas não notou uma 
alteração significativa do volume de carga após 
o estabelecimento do Piso Mínimo.

Sobre o desempenho do governo, Tayguara re-
força que “merece destaque a atuação positiva 
com política de mercado mais ampla e abertura 
da atividade econômica”. Por outro lado, o presi-
dente da entidade frisa que medidas específicas 
em relação ao TRC não estão ajudando muito. 
“O piso mínimo do TRC (tabelamento do frete) 
e um possível CIOT para todos, atrapalham o 
desenvolvimento do setor, porque burocratiza a 
operação”, acrescenta Tayguara.

“Em cima dos resultados específicos da pesquisa, 
concluímos que 2019 foi um ano positivo para as 
empresas do setor que estão se recuperando de um 
período de estagnação. Há crescimento, mas que 
varia de transportadora para transportada, em rit-
mos e proporções diferentes”, avalia Fernando. 

A idade média da frota de caminhões no País che-
ga a 11,8 anos segundo informações do RNTRC 
– Registro Nacional do Transporte Rodoviário de 
Carga.

O presidente da entidade faz questão de desta-
car que existem algumas realidades no Brasil que 

precisam ser levadas a sério, uma delas é a insegu-
rança nas estradas que resulta em números assus-
tadores em relação a vítimas, especialmente fatais, 
“e é por isso que precisamos de um plano de reno-
vação da frota de caminhões que seja efetivo, ino-
vador e que contemple todos”, relaciona Tayguara.
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Confira o balanço das atividades realizadas 
pela entidade durante o ano
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O transporte rodoviário de cargas foi marcado por muitos 
acontecimentos no ano que passou, assim como tam-
bém o SETCESP.  A entidade teve algumas mudanças 
administrativas, lançou novos serviços e permaneceu 
defendendo propostas do TRC, se consolidando ainda 
mais como referência no setor.

Para o primeiro ano da atual gestão (2019-2021), um 
balanço foi apresentado, e entre os pontos que cha-
maram atenção no levantamento, o crescimento de 
12% no número de associados em relação ao ano de 
2018, foi o grande destaque. 

CONQUISTAS

Das bandeiras pleiteadas pela entidade, foram 
conquistadas em 2019 a regulamentação da libe-
ração do VUC do rodízio na cidade de São Paulo e a 
do Comprovante Eletrônico de Entrega, que já pode 
substituir o modelo impresso em todo o Brasil.

Sem deixar de mencionar também as Negociações Sa-
lariais com a manutenção dos valores estabelecidos 

em 2018 das diárias e da PLR, marcação eletrônica de 
ponto e extinção do PTS (prêmio por tempo de serviço), 
que trouxe um alívio para as transportadoras da base.

NOVOS SERVIÇOS
Além disso, houve a implementação de novos servi-
ços como a Torre de Controle, o Blockchain do TRC e 
o Novo Portal. “Tornamos o SETCESP a primeira en-
tidade 4.0 para abrir um canal direto com os nossos 
associados e aumentar a interação com nosso públi-
co”, lembrou Tayguara Hellou, presidente do Conse-
lho Superior e de Administração do SETCESP. 
Lançado em março, o Portal SETCESP já possui mais 
de meio milhão de páginas visualizadas, uma média 
de 2 mil por dia. 
Nas redes sociais a entidade passou a ter mais de 17 
mil seguidores, apresentando um crescimento de 32% 
em relação ao ano anterior, e mais de 600 mil pessoas 
foram alcançadas pelas postagens publicadas. Já na 
campanha de rádio Minuto do Transporte a audiência 
impactada chegou aos 25 milhões de ouvintes. 

Ainda sobre os serviços oferecidos pelo SETCESP, foi 
apontada uma economia de 7% proporcionada pelo 
Clube de Compras aos participantes que adquiriram 
insumos para suas operações.

MUDANÇAS

Outro fato determinante para a entidade em 2019 foi a 
mudança do estatuto, que tinha uma base estrutural de 
40 anos atrás, e o processo de profissionalização e go-
vernança corporativa, que possibilitou a elaboração de 
um Código de Compliance e a criação da presidência 
executiva, cargo assumido por Ana Carolina Jarrouge.

“São tempos novos e inovamos efetivamente”, frisou 
Tayguara, chamando atenção para as ações realiza-
das ao longo do ano: foram 25 eventos promovidos 
pelo SETCESP com um público de mais de 2.500 
pessoas, ao todo 50 cursos ministrados com quase 
600 alunos e 90 reuniões de diretorias especializadas 
com quase 1.500 participantes.

Também na 5ª edição do Prêmio de Sustentabilidade 
realizada no final do mês de novembro, os números 
alcançados foram um recorde absoluto, tanto de pa-
trocinadores quanto de empresas participantes, com 
a inscrição de 44 projetos no total. Vale destacar a 
inserção de mais uma categoria de premiação; em 
2019 foram contempladas ações de Responsabilida-
de na Segurança Viária ou do Trabalho.

NOVAS PERSPECTIVAS

E para 2020, novos projetos já estão sendo estu-
dados para a entidade, segundo contou Tayguara. 

“Esperamos 2020 com otimismo em dobro. Assim 
como o transportador é peça-chave da engrenagem 
que move o País, o SETCESP é parte integrante da po-
tência que é o TRC, e trabalha para que as transporta-
doras sejam mais rentáveis sempre”, declarou.

As expectativas para o ano que se inicia também fo-
ram traçadas pelos colaboradores da entidade em 
um encontro conduzido pela presidente executiva 
do SETCESP, Ana Carolina Jarrouge, que estabeleceu 
metas para 2020.

“Estamos com muitas perspectivas e sei que pode-
mos alcançar grandes objetivos com união, excelên-
cia, austeridade, parceria e responsabilidade sócio-
ambiental”, afirmou Ana Carolina.

Os planos para a entidade foram mostrados em uma 
dinâmica realizada em dezembro com os funcioná-
rios. Um encontro que possibilitou a integração dos 
departamentos e colaboradores, que elencaram ideias 
para melhorar, ainda mais, a qualidade do atendimen-
to e dos serviços prestados aos transportadores.

Por meio do panorama listado, as perspectivas re-
velaram um futuro promissor, sem deixar de lado a 
experiência de anos anteriores, considerando tudo o 
que já vem sendo trabalhado, a ideia é aperfeiçoar o 
que já é desempenhado. Por isso, durante o encontro 
foram observado os acontecimentos que direciona-
ram o trabalho da entidade durante 2019. 

Separamos a seguir, em fotos, o que aconteceu de 
mais relevante no ano, para que você possa relem-
brar também. Confira! 

Balanço 2019

Confira os principais fatos que marcaram a entidade no ano
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 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO SE REÚNE COM IPTC
A DEAD (Diretoria de Abastecimento e Distribuição) realizou uma reunião em conjunto com o IPTC para discutir o formato da pesquisa 
“Operações de Recebimento de Carga em Shopping Centers”

 POSSE DA NOVA DIRETORIA E ANIVERSÁRIO DO SETCESP
O SETCESP promoveu, em sua sede, um grande evento com a presença de mais de 250 pessoas para 
celebrar a posse da diretoria da segunda gestão de Tayguara Helou e também comemorar o aniversário de 
83 anos da entidade

 SETCESP DIVULGA SONDAGEM ECONÔMICA 2018
A pesquisa contou com a participação de 103 empresas transportadoras localizadas na base territorial  
do SETCESP
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 REUNIÃO JANEIRO
“Perspectivas e ações da COMJOVEM SP 
em 2019” foi o tema da primeira reunião da 
Comissão, que discutiu as ações que seriam 
desenvolvidas ao longo do ano pelos jovens 
empresários.

 NA CAS JUNDIAÍ
A diretoria do SETCESP se reuniu na unidade 
para discutir planejamento de 2019
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 CONET&INTERSINDICAL EM JOÃO PESSOA - PB
Aconteceu, em João Pessoa (PB), o encontro formado por lideranças e empresários do TRC, que tem por objetivo colocar em discussão 
assuntos de grande interesse para o transporte rodoviário de cargas

 DOAÇÕES BRUMADINHO
A COMJOVEM SP arrecadou, para a tragédia de Brumadinho, entre o dia do acidente, 25/01 até o dia 02/02, data de entrega das doações, os 
seguintes itens: 280 kg ração para cachorros, 100 kg ração para cavalos, 120 kg sal para bovinos e 30 kg ração para gatos

 DIRETORIA DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DEFINE AÇÕES
A Diretoria de Especialidade de Transporte de Mudanças se reuniu para debater, entre outros assuntos, as ações coletivas de compra de 
insumos para segmento de mudanças

 DIRETORIA DE RH DISCUTE eSOCIAL
A Diretoria Técnica de Recursos Humanos recebeu a palestra do especialista em Administração de Pessoal e Folha de Pagamento, Marcio 
Ranieri Forti, para entender como as empresas estão enxergando a fiscalização do trabalho diante do eSocial

 VISITA AO SEST SENAT
A Diretoria de Especialidade de Máquinas e 
Equipamentos, em parceria com o SINDIPESA 
(Sindicato Nacional das Empresas de Transporte 
e Movimentação de Cargas Pesadas e 
Excepcionais), visitou a unidade Parque Novo 
Mundo do SEST SENAT

 VISITA RODOMAXLOG
A COMJOVEM SP visitou as instalações da 
Rodomaxlog, com o objetivo de conhecer a 
história da empresa e visualizar, na prática, os 
processos de etiquetagem, triagem e cubagem 
automatizada das mercadorias
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 REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE SEGURANÇA  
 DE SÃO PAULO

O encontro teve como tema central a segurança no transporte 
rodoviário de cargas e o retorno do Programa de Prevenção de 
Furtos, Roubos e Desvio de Cargas (Procarga). Da esquerda para 
direita: coronel Paulo Roberto de Souza, assessor de segurança do 
SETCESP, o diretor da FETCESP, Oswaldo Caixeta Júnior; o diretor da 
FETCESP e vice-presidente do SETCESP, Roberto Mira; o secretário da 
Segurança Pública do Estado, General João Camilo Pires de Campos; 
o presidente da FETCESP, Carlos Panzan; o presidente do SETCESP, 
Tayguara Helou e o vice-presidente da FETCESP, Urubatan Helou

 PROFº CAIXETA
O Coordenador do Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial da ESALQ/USP,  Prof. José 
Vicente Caixeta Filho, apresentou os principais pontos do trabalho que foi realizado pela ESALQ para a 
Adequação do Piso Mínimo de Frete

 CAMPANHA VOLTA ÀS AULAS 
Em mais uma campanha solidária a  COMJOVEM SP 
realizou a entrega das doações da Campanha Volta às Aulas 
que arrecadou materiais escolares para a Casa de Amparo 
Tia Marly

 VISITA À INTERMODAL
Membros da Comissão de Jovens Empresários e Executivos 
de Transporte de São Paulo visitaram a Intermodal, feira de 
exposição e fornecedores focada em soluções de logística, 
transporte de cargas e comércio exterior

 HOMENAGEM NO DIA DA MULHER
O SETCESP promoveu um “Momento da Beleza” para todas as funcionárias do prédio em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 
comemorado em 8 de março

  5ª CONFERÊNCIA SETCESP
O evento tradicional da entidade que costuma debater assuntos envolvidos diretamente nas operações das empresas de transporte, teve 
como tema central a elaboração da Nova tabela de Pisos Mínimos do TRC feita pela ESALQ-LOG
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 COMJOVEM SP DISCUTE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
A Comissão realizou um encontro para discutir a transformação digital nas empresas de logística, que contou com a palestra do CEO da 
UPAYA Desenvolvimento Corporativo, Cileneu Nunes

 BRASIL DO AMANHÃ
O SETCESP e a BRASPRESS promoveram, na sede da empresa em Guarulhos, o evento ‘Brasil do Amanhã’ que contou com palestras do 
deputado federal Coronel Tadeu e do senador mais votado por São Paulo, Major Olímpio

 ENCONTRO NA FECOMERCIO
O presidente do Conselho Superior e de Administração do SETCESP, Tayguara Helou participou da reunião realizada pela Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo (Fecomercio) e com o Comitê de Comércio Eletrônico da entidade para discutir as 
potencialidades do e-commerce no mercado

 SETCERGS NO SETCESP
A equipe do SETCESP recebeu a visita de integrantes do 
Sindicato de Empresas de Transporte de Cargas e Logística 
do Rio Grande Sul (SETCERGS). Durante a imersão, os 
representantes de ambas entidades trocaram experiências 
e informações para fortalecer a representação sindical de 
empresas de transporte

 VISITA À BAYER
O presidente do Conselho Superior e de Administração do 
SETCESP, Tayguara Helou, visitou a Logistic Smart Center da 
Bayer Monsanto para conhecer como é feita a gestão das 50 mil 
viagens rodoviárias diárias das operações da empresa

 1 ANO DE CAS JUNDIAÍ
Foi comemorado em abril 1 ano de atividades da Central de 
Atendimento do SETCESP - CAS em Jundiaí
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 QUEBRA DE PROTOCOLO
Tendo o surf como seu esporte preferido, ainda durante a cerimônia de premiação, Tayguara recebeu a homenagem do surfista 
campeão mundial Mineirinho, e anunciou o presente surpresa oferecido pela diretoria do SETCESP: uma prancha de surf confeccionada 
exclusivamente com o logotipo da entidade

 REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR 
 DE SÃO PAULO

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, recebeu o 
presidente do Conselho Superior e de Administração do SETCESP, 
Tayguara Helou e demais autoridades sindicais no Palácio dos 
Bandeirantes. O encontro teve como propósito debater novos 
pilares sobre a concessão de rodovias, combate ao roubo de 
cargas e demais assuntos tributários

 MEDALHA DE MÉRITO 
Em cerimônia realizada em Brasília, pela Associação Nacional de 
Transportes de Cargas e Logística (NTC&Logística), o presidente 
do Conselho Superior e de Administração do SETCESP, Tayguara 
Helou, recebeu a Medalha de Mérito do Transporte – NTC 2019

 AFEEVAS NO SETCESP 
Os representantes da Associação dos Fabricantes de Equipamentos Para Controle de Emissão Veiculares da América do Sul (AFEEVAS), 
realizaram uma visita a sede do SETCESP
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 COVENÇÃO COLETIVA 
 2019/2020

Acordo de Negociação Coletiva 
entre o SETCESP e os Sindicatos 
profissionais
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 MITOS E VERDADES - FISCALIZAÇÃO DA ANTT
Evento foi realizado para esclarecer mitos e verdades relacionados a atuação da agência reguladora

 TIRANDO DÚVIDAS
Estiveram presentes o coordenador de Fiscalização da ANTT, Dalton de Campos Mello Filho, e Walter Pacheco, técnico em Regulação do 
Transporte de Carga da ANTT, além disso compuseram a mesa, Adauto Bentivegna Filho, assessor jurídico e executivo da entidade, e como 
mediador, Tayguara Helou, presidente do Conselho Superior e de Administração do SETCESP

 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
 ABORDA NEGOCIAÇÕES SALARIAIS 
 2019/2020

A Diretoria de Recursos Humanos reuniu-
se para discutir as negociações salariais. 
A conversa foi conduzida pelo Dr. Adauto 
Bentivegna Filho – assessor executivo 
e jurídico do SETCESP que explicou aos 
participantes as novidades das convenções da 
vigência 2019/2020

 DEBATE - DESAFIOS DO TRC
O Palácio dos Transportes foi palco de um 
rico debate com o Deputado Federal Lucas 
Gonzalez. O tema central do evento, foram 
os principais desafios na área logística e de 
infraestrutura na movimentação de cargas, 
entre eles as regras do exame toxicológico, 
que hoje é exigido também no momento da 
contratação e da demissão do colaborador

 PROJETO DE LEI CONTEMPLA 
 MUDANÇAS NO EXAME 
 TOXICOLÓGICO

Na ocasião, surpreendendo a todos, o 
Deputado Lucas comunicou que no dia 
anterior, havia protocolado na Câmara dos 
Deputados um projeto de Lei que exclui a 
obrigatoriedade do exame toxicológico na 
admissão e demissão, mantendo somente 
para a renovação da CHN e nos programas de 
combate ao uso de álcool e drogas
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 NA ROTA DA MOBILIDADE
Equipe do SETCESP viajou para buscar novos 
modelos de mobilidade no Canadá. No primeiro dia 
conheceram o Centro de Formação de Transporte 
Rodoviário de Saint-Jérôme (CFTR), reconhecido 
pela qualidade na formação de condutores de 
caminhões

 UMA FEIRA ESPETACULAR
Os diretores do SETCESP e demais empresários do 
setor de transportes de carga visitaram a Movin’On 
– uma das maiores feiras de mobilidade do mundo

 VEÍCULOS PESADOS
A Express Mondor é uma empresa de referência na 
logística e transporte de equipamentos pesados e 
superdimensionados canadenses, a qual a equipe 
do SETCESP teve a oportunidade de conhecer

 STARTUPS DE MOBILIDADE
Os integrantes da viagem também visitaram 
o CenTech – um espaço de coworking dedicado 
às empresas de tecnologia (dentre elas, as de 
transporte rodoviário de carga) que desenvolvem 
soluções em larga escala

 REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO DAS 
 EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 
 QUÉBEC

No último dia de viagem técnica o presidente do 
Conselho Superior e de Administração do SETCESP, 
Tayguara Helou e os demais integrantes da equipe 
reuniram-se com a Association du Camionnage du 
Québec e o Ministério de Transportes de Québec, 
no Centro de Controle de Tráfego do município. 
Na oportunidade, conheceram mais sobre as 
operações de vigilância de Montreal

 CAMPANHA DO AGASALHO 
 COMJOVEM SP 2019

Em clima de muita festa e alegria – condizente a uma 
escola de samba foi que a Unidos da Vila-Maria recebeu 
mais de 680 itens doados na Campanha do Agasalho da 
COMJOVEM SP

 REUNIÃO DA DIRETORIA DE MUDANÇAS 
O segmento de Mudanças se reuniu para falar sobre a 
solicitação da liberação dos caminhões de mudanças do 
rodízio municipal. Um ofício foi enviado para a Companhia 
de Engenharia do Tráfego- CET solicitando a liberação do 
rodízio

 TRC FORA DA CAIXA
Pensar diferente do convencional, esse foi o convite feito aos transportadores que estiveram presentes, na sede do SETCESP, e 
acompanharam o evento realizado em parceria com a ALEST –  Empresa de Consultoria especializada em transformação digital
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 HOMENAGEM DA ASSOCIAÇÃO 
 COMERCIAL DE SÃO PAULO

O presidente do Conselho Superior e de 
Administração do SETCESP, Tayguara Helou, recebeu 
das mãos do diretor superintendente da regional 
Nordeste da ACSP - Associação Comercial de São 
Paulo, William Oliva Da Silva, uma homenagem 
pela intensa colaboração da entidade e do 
setor de transporte rodoviário de cargas para o 
desenvolvimento da região de Vila Maria, zona norte 
da cidade de São Paulo

 COMJOVEM VISITA À FLASH COURIER
A COMJOVEM SP visitou a empresa de transportes e encomendas 
Flash Courier. Na ocasião, os participantes foram recebidos pelo 
diretor Guilherme Juliani, que mostrou o sistema de logística 
utilizado pela companhia

 DOAÇÃO DE SANGUE
Com o lema ‘Mostre o sangue que move o Brasil!’, a COMJOVEM SP realizou a Campanha de Doação de Sangue de 2019. O coordenador, 
Antônio Neto, o vice-coordenador, Luis Felipe Machado, e mais um grupo empresários e executivos do TRC fizeram suas doações no Hospital 
Dr. Camino Caricchio, no bairro do Tatuapé

 REUNIÃO DE CARGAS COMPLETAS 
Quem participou da reunião de especialidade de Cargas Completas 
podê compreender às dicas de segurança apresentadas durante o 
encontro

AG
OS

TO
20

19

 PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
Em Assembleia Geral Extraordinária foi aprovada a mudança do Estatuto 
do SETCESP. As alterações fazem parte de um modelo de governança 
corporativa que moderniza a gestão da entidade para garantir sua 
perenidade na luta por melhorias para o TRC

 CONET&INTERSINDICAL – SÃO LUÍS/MA
O evento, realizado há quase cinquenta anos, conta com várias lideranças do TRC e possibilita, também, a união de forças, buscando 
soluções para a melhoria das empresas de transporte rodoviário de cargas

 ROCHINHA COMPLETA 100 ANOS
Em almoço da Diretoria Plena foi celebrado o centenário de vida do ex-presidente do SETCESP, Aristóteles de Carvalho Rocha, mais 
conhecido e chamado carinhosamente de Rochinha
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 6ª CONFERÊNCIA DO SETCESP DEBATE DEFASAGEM E A TABELA DO FRETE
Empresários do setor discutiram diferentes pontos de vistas sobre a Política Nacional do Piso Mínimo  

 IMPASSES SOBRE A NOVA TABELA
A complexidade em torno do assunto gerou muitas opiniões 
divergentes sobre a nova Tabela do Frete, realizada a partir de um 
estudo elaborado pela ESALQ-LOG da USP (Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz) que chegou a ser suspensa

 COMPROVANTE ELETRÔNICO PASSA A SUBSTITUIR  
 O MODELO IMPRESSO

A regulamentação atendeu a uma reivindicação antiga do SETCESP, 
após muitas reuniões com órgãos reguladores

 COMPONENTES TARIFÁRIOS
Lauro Valdívia, assessor técnico da NTC&Logística, expôs um 
estudo sobre o frete considerando os componentes tarifários: frete 
valor, GRIS e generalidades

 SETCESP NA ARENA ANTP
Representando a entidade, Tayguara Helou, presidente do Conselho 
Superior e de Administração do SETCESP exibiu 12 propostas em sua 
apresentação para uma logística de cargas aliada à mobilidade urbana

 FUTEBOL SOLIDÁRIO
Diversas crianças da comunidade de Vila Maria foram agraciadas com bolas de futebol de campo arrecadas durante a Campanha Futebol 
Solidário da COMJOVEM SP

 TORRE DE CONTROLE SETCESP 
O projeto inaugurado no SETCESP é comandado pela diretoria de Gerenciamento de Riscos em conjunto com a Assessoria de Segurança e 
visa retransmitir informações sobre ações sofridas contra a carga e veículo

 RESOLUÇÃO-RDC N° 304 É TEMA DE REUNIÃO
Após a publicação da Resolução da Diretoria Colegiada 
- ‘RDC 304’, o segmento de produtos farmacêuticos se 
mobilizou para atender as novas regulamentações e refletir 
as adequações que precisam ser reivindicadas
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 PALESTRA NA FENATRAN
O presidente do SETCESP, Tayguara Helou apresentou no Workshop do CIST- Clube Internacional de Seguros de Transporte, algumas 
propostas da entidade para o transporte rodoviário de cargas. A palestra ocorreu durante a FENATRAN

 BLOCKCHAIN DO TRC
Como produto de todo o trabalho desenvolvido pela parceria entre 
SETCESP e Intelipost, foi criada a plataforma de Classificação de 
Motoristas. O Sistema foi apresentado durante o Workshop

 PLATAFORMA DE CLASSIFICAÇÃO DE 
 MOTORISTAS

Esclarecendo a utilização da plataforma, o vice-coordenador 
da COMJOVEM SP, Luis Felipe Machado, comentou que 
o motorista é a peça chave para o setor e, por isso, uma 
blockchain foi elaborada com a finalidade de conhecer melhor 
o perfil comportamental do condutor do veículo de carga

 WORKSHOP DA COMJOVEM 
Evento realizado pela COMJOVEM SP, em parceria com 
a Intelipost, apresentou como a aplicação da tecnologia 
blockchain pode beneficiar o setor
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 MELHOR IER 
Equipe da C&C. A rede foi apontada como a de melhor IER com 1 
hora de tempo médio de descarga

 MAIOR EVOLUÇÃO NO RANKING
Gerentes da B2W. A rede teve a maior evolução no ranking, em 
relação a 2018, saltando 29 posições, passando da 36ª posição 
para o 7º lugar, em 2019 

 PESQUISA IER 2019
O estudo que mede o Índice de Eficiência no Recebimento – IER 
nos grandes estabelecimentos foi apresentado pelo diretor de 
especialidade de abastecimento e distribuição do SETCESP, 
Marinaldo Barbosa

 ANA CAROLINA JARROUGE ASSUME 
 A PRESIDÊNCIA EXECUTIVA DO SETCESP

O cargo faz parte do novo modelo de governança corporativa 
adotado pela entidade
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 5º PRÊMIO DE SUSTENTABILIDADE
A premiação reconhece e engrandece as boas práticas em prol do desenvolvimento sustentável, realizadas pelas empresas do transporte 
rodoviário de cargas

 PREMIADA EM DUAS 
 CATEGORIAS

A Cesari Logística foi a premiada 
na categoria Responsabilidade 
Ambiental, pelo projeto “Catre: redução, 
reaproveitamento e gerenciamento 
de resíduos”, com a criação de local 
destinado ao gerenciamento de resíduos, 
e também na categoria Responsabilidade 
na Segurança Viária ou do Trabalho, pelo 
programa Segurança 4.0 que, leva em 
conta a utilização de novas tecnologias 
para a prevenção de acidentes

 BITREM CUSTOMIZADO
Com uma solução logística que utiliza um 
conjunto de bitrem diferente do modelo 
padrão de mercado, a T.O.C Terminais 
levou o troféu de Gestão Econômica 
Sustentável

 DIRETORIA DE RESÍDUOS 
 INDUSTRIAIS

A primeira reunião de diretoria do segmento 
discutiu assuntos de relevância sobre o 
transporte de produtos químicos perigosos 
e resíduos, e ainda, contou com a palestra: 
Simplificando e tirando dúvidas sobre 
a LETPP – Licença Especial de Trânsito 
de Produtos Perigosos, ministrada pelo 
especialista, Hélio Mathias

 HOMENAGEM DA FETRANSUL
Afrânio Kieling, presidente da Fetransul 
entregou o troféu ‘Personalidade de Destaque 
2019’ ao presidente do Conselho Superior e de 
Administração do SETCESP, Tayguara Helou

 VITÓRIA COMPARTILHADA
Os projetos “Um dia Patrus para Reformar”, da Patrus Transportes e “Missão Acolhida – Um Novo Lar para os Venezuelanos”, da 
Transpanorama Transportes, foram escolhidos como os grandes vencedores na categoria Responsabilidade Social
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 PLANEJAMENTO 2020
Os colaboradores do SETCESP se reuniram em um encontro, conduzido pela presidente executiva, Ana Carolina Jarrouge, para estabelecer 
metas para entidade em 2020, além de uma maior integração entre os departamentos 

 BALANÇO DA GESTÃO 2019-2021
No último almoço da Plena de 2019, foi 
apresentado o balanço do primeiro ano da 
gestão ‘2019-2021’, marcado entre outros 
acontecimentos pela mudança do estatuto 
da entidade

 DEBATES SOBRE INOVAÇÃO 
 TECNOLÓGICA NO TRC

Evento realizado na sede da Cargo X e 
promovido pela empresa em parceria com 
o SETCESP, trouxe à tona temas sobre 
tecnologia aplicadas à logística e ao 
transporte rodoviário de cargas

2020
Guia de 
fornecedores 
do TRC
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*O conteúdo do Guia foi produzido pelos próprios fornercedores, empresas parceiras do SETCESP
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No Brasil, o setor de transporte responde por 2/3 
do consumo de combustíveis, sendo um dos prin-
cipais itens de custos para as transportadoras, re-
presentando em média 40% das despesas. 

Segundo o último levantamento da ONU, atualmente 
cerca de 54% da população vive em áreas urbanas e 
a tendência é crescente. Assim, garantir a sustenta-
bilidade para a mobilidade de pessoas, do transporte 
de cargas nas cidades e nas estradas é um grande 
desafio para as próximas décadas.

Além dessa preocupação, os gestores de frotas e 
logística de transportadoras devem lidar com de-
safios, que vão desde a redução nos custos e ges-
tão da frota, até a satisfação do cliente. Para tanto, 
é preciso levar em conta fatores como o consumo 
de combustíveis, serviços e lubrificantes.

Graças aos avanços tecnológicos, tornou-se pos-
sível aprimorar a experiência do transportador de 
carga e, ao mesmo tempo, reduzir os custos no 
consumo de combustíveis por meio do emprego 
de produtos mais eficientes.

A BR Distribuidora dispõe de soluções completas 
para frotas motorizadas a diesel, seja no transpor-
te de cargas leves ou pesadas, apresentando na vi-
são de solução completa o Diesel Petrobras GRID, 
sinônimo de proteção para motores; o Flua Petro-
bras (Arla 32) e a linha de lubrificantes LUBRAX. 

O Diesel Petrobras Grid chegou aos postos em 
outubro de 2015 e conta com um robusto pacote 
de aditivos especiais, que reduzem a formação de 
depósitos no sistema de injeção, evitam a corro-
são das partes metálicas do motor e diminuem 

BR Distribuidora
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Transporte de Carga no Brasil

a formação de espuma no abastecimento. Esse 
conjunto de qualidades implica em menor gasto 
associado a manutenção, maior vida útil para os 
veículos e máxima eficiência do motor.

A tecnologia de aditivação do Diesel Petrobras 
Grid foi desenvolvida especialmente para o mer-
cado brasileiro, com elevados teores de biodiesel, 
sendo resultado de uma parceria entre o Centro 
de Pesquisas da Petrobras (Cenpes) e a BR Distri-
buidora. A fórmula do Diesel Petrobras Grid conta 
com ação dos seguintes aditivos: 

Detergente – responsável pela limpeza do siste-
ma de alimentação do veículo, desde o tanque até 
o bico injetor, assegurando o melhor desempenho 
do motor; 

Anti-corrosivo – protege as partes metálicas do 
sistema de alimentação contra a corrosão e impe-
de que a água ataque as partes metálicas;

Demulsificante – facilita a separação da água do 
diesel evitando a formação de emulsão, o que me-
lhora o processo de drenagem e limpeza do siste-
ma dos tanques de armazenagem; e

Anti-espumante – reduz a formação de espuma 
no abastecimento, agilizando o processo de abas-
tecimento e evitando a perda de volume de tanque 
com a espuma que seria formada.

Aditivado ou não, o uso do diesel S-10 é obriga-
tório para os veículos produzidos desde jan/2012, 
enquanto os veículos produzidos até dez/2011 
podem utilizar alternativamente o diesel S500. O 
Diesel Petrobras Grid pode ser encontrado tan-
to na versão S500 (com até 500 ppm de enxofre) 
como na versão S10 (com até 10 ppm de enxo-
fre), sendo esse último recomendado para todos 
os modelos SUVs e linhas de caminhões e ônibus, 
tanto leves como pesados. 

As soluções de combustíveis, lubrificantes e ser-
viços estão disponíveis nas principais rotas rodo-
viárias do Brasil e em diversos centros urbanos, 
cobrindo todo o território nacional. Seja qual for o 
desafio da sua empresa, consulte as soluções da 
BR Distribuidora. 

BR Distribuidora

(11) 4090-1337 - SAC - Capitais e Regiões Metropolitanas 

0800 770 1337 - Demais Regiões 

www.br.com.br
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Consórcio Maggi
Consórcio Maggi: uma opção inteligente!
O Consórcio Maggi proporciona uma forma se-
gura e transparente na aquisição de bens. O mo-
delo atende as necessidades dos consorciados 
em toda a linha de produtos, como: caminhões 
Volkswagen e MAN, implementos e máquinas in-
dustriais Caterpillar, máquinas agrícolas das mar-
cas Massey Ferguson e Valtra, veículos das mar-
cas Fiat, Volkswagen, Toyota, Land Rover e Jaguar, 
além de motocicletas Harley-Davidson. 

O consórcio funciona da seguinte forma: um grupo 
de pessoas físicas ou jurídicas se unem para com-
prar um bem que estão interessadas. Esse grupo 
deve ser administrado por uma empresa, que será 
responsável por viabilizar o funcionamento do 
consórcio e, por isso, cobra uma taxa de adminis-
tração. Essa taxa não se compara em nada com 
o valor dos juros cobrados em um financiamento 
por exemplo, o que torna isso um diferencial do 
consórcio. A empresa administradora divide o va-
lor do bem em um número de parcelas, de modo 
que a soma das parcelas pagas pelos consorcia-
dos, a cada mês, permita adquirir um ou mais des-
ses bens. Então mensalmente, um ou mais con-

sorciados são contemplados por sorteio ou lance 
e adquirem a carta de crédito. A cota contemplada 
recebe a carta de crédito e compra o bem dese-
jado. No entanto, mesmo depois de contempla-
do, o consorciado continua pagando as parcelas 
para que as outras pessoas do grupo possam ser 
contempladas também, e depois que todas forem 
contempladas, o grupo se encerra.

Apesar do sistema de consórcio ser considera-
do uma modalidade de compra de bens, que vem 
crescendo há mais de 50 anos, muitas pessoas 
ainda não compreendem como ele funciona e aca-
bam acreditando que pagar juros seja talvez a úni-
ca alternativa, quando não se pode comprar à vista.

Por outro lado, muitas empresas de transporte de 
carga já descobriram a vantagem desse sistema e 
renovam sua frota por meio do consórcio, porque 
sabem que, depois de contemplado, o caminhão 
passa a gerar lucro e esse lucro pode ser utilizado 
para quitar as parcelas do consórcio. 

Há duas formas de ser contemplado: por sorteio 
ou lance. O sorteio é prioritário e é realizado com 
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assembleias previstas no aditamento contratual, 
cujos resultados são obtidos por globos. Caso não 
tenha disponibilidade do fundo comum, desconsi-
dera-se a contemplação.

Mas quem não quer apenas esperar para contar 
com o sorteio, outro caminho é ofertar um lance. 
Os lances podem ser fixos com percentual es-
tipulado, ou livres com um percentual mínimo a 
ser ofertado. Ao realizar o pagamento do lance, é 
considerado como antecipações das parcelas na 
ordem inversa. 

Quando a cota é contemplada, o consorciado rece-
be o bem e com o benefício que não pagou juros. 
Costuma-se dizer que o consórcio é para quem 
não precisa do bem agora. É muito importante o 
consorciado planejar o prazo do grupo de acordo 
com o que deseja receber. Outro fato importante é 
manter os pagamentos em dia para poder partici-
par das assembleias. 

No Consórcio Maggi você encontra toda a linha Ca-
minhões e Ônibus Volkswagen e Man com excelen-
tes condições de mercado, planos flexíveis e parce-
las acessíveis. Tudo isso com garantia de entrega 
das marcas, proporcionando assim uma forma se-
gura, inteligente e transparente na aquisição de 
bens. E o associado SETCESP tem benefício exclu-
sivo no Consórcio Maggi: a menor taxa do mercado!

Você pode fazer simulações e encontrar o bem de-
sejado com parcelas acessíveis que se encaixam 
no seu orçamento, acesse nosso site e confira ou-
tras informações. 

(11) 4025-6000 / 0800 778 1100

www.consorciomaggi.com.br

consorcio@consorciomaggi.com.br

Consórcio Maggi

Carlos Passini / (11) 98157-0300

carlos.passini@consorciomaggi.com.br

Alexandre Nascimento / (11) 98191-0204

alexandre.nascimento@consorciomaggi.com.br
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De Nigris
Grupo De Nigris: há 55 anos apoiando o dia a 
dia das operações das empresas de transporte

Há 55 anos no mercado de concessionários, o Grupo 
De Nigris é uma empresa sólida, que trabalha com o se-
tor que movimenta o País. Mais que uma revendedora 
de caminhões, vans e ônibus, é um negócio que trabalha 
para que o dia não pare: para que a entrega seja realiza-
da; o paciente chegue a tempo no hospital, a criança na 
escola, os alimentos mantenham-se frescos até o seu 
destino, para que o remédio nunca falte e aquela peça 
que faltava no maquinário de uma empresa não atrase. 
Muitos foram e são os desafios de uma empresa des-
te tamanho, com ramificações de setores, mais de 800 
funcionários, centenas de clientes atendidos, milhares 
de veículos comerciais vendidos e inúmeras vidas en-
volvidas. José Luís Bertoco, diretor da De Nigris São 
Paulo, Guarulhos, Van Center e da Locadora de Veícu-
los, destaca a tradição e o profissionalismo do Grupo, 
a expertise da equipe, a excelência no atendimento e 
o respeito aos clientes. “Nossos resultados estão de-
monstrados nas conquistas alcançadas ao longo dos 
anos, como as certificações Ouro no Star Class, progra-
ma de qualidade da Mercedes-Benz. Esse reconheci-
mento é muito gratificante, demonstra a excelência do 
nosso trabalho, a satisfação dos nossos clientes e nos-
sa busca constante pela melhoria”, ressalta. 
Para facilitar o dia a dia das operações das empresas de 
transporte atendidas, além da excelência nos serviços de 

Pós-Venda, a De Nigris coloca à disposição o que há de 
melhor na Mercedes-Benz. Os lançamentos da marca 
alemã já estavam à disposição dos clientes na FENATRAN 
2019: o Novo Actros, o primeiro caminhão digital do mer-
cado brasileiro, a Nova Sprinter, com inovações em segu-
rança e interatividade, e o Accelo Automatizado. 
O Accelo, um dos mais vendidos no País, foi lançado 
com opção de câmbio automatizado, tornando-se a 
primeira linha de caminhões leves e médios a entregar 
o câmbio automatizado no mercado brasileiro. 
O Novo Actros Mercedes-Benz faz da tecnologia um 
excelente parceiro do motorista e do transportador. 
Este inovador caminhão rodoviário utiliza diversos 
sistemas inteligentes para potencializar a condução 
do veículo e a operação de transporte, visando eco-
nomia e produtividade.
Robusta, inteligente, interativa e inovadora, a nova 
Sprinter traz muitas novidades tecnológicas inédi-
tas no País, o que consolida sua posição de líder em 
inovação no mercado de Large Vans. A BRASPRESS 
foi o primeiro cliente a adquirir a nova Sprinter na 
De Nigris, fechando a compra de 40 unidades na 
FENATRAN 2019 do modelo CDI Street, que pode 
circular mesmo em áreas de restrição para veículos 
pesados nas regiões centrais das grandes cidades.

O Grupo De Nigris se destaca pela revenda de caminhões, vans e ônibus Mercedes-Benz e 
pela excelência nos serviços de Pós-Venda
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PERSONALIZADOS
Oficina Dedicada
Pensando em soluções para um atendimento ágil 
e com a qualidade e o padrão Mercedes-Benz na 
manutenção da frota, a De Nigris oferece a Oficina 
Dedicada no cliente. A estrutura, montada dentro da 
empresa, oferece assistência técnica especializadas 
adequada ao tamanho da frota, a natureza da opera-
ção ou a estrutura do negócio.

Locadora de Veículos Comerciais
Para os clientes que veem no aluguel de frota como 
uma modalidade de negócio mais rentável na avalia-
ção custo-benefício, o Grupo De Nigris inaugurou, em 
2012, a Locadora de Veículos. Nela, são realizados, por 
mês, uma média de cinco contratos, que acontecem 
por períodos de 36, 48 ou 60 meses, em que também é 
possível incluir serviços como planos de manutenção, 
seguro, troca de pneus, telemetria e documentação.

Funilaria e Pintura multimarcas
Tão tradicional quanto a própria De Nigris é o servi-
ço de funilaria e pintura que ela oferece. Suas ofici-
nas são referência no ranking Mercedes-Benz, tan-
to no estado quanto em nível nacional. Se o serviço 

é corretivo ou ainda de personalização da frota, a 
De Nigris tem a oferecer, em todos os seus conces-
sionários, colaboradores treinados para prestar o 
melhor atendimento com menor tempo de espera 
para o cliente que não pode deixar de rodar.

De Nigris Recapadora
O Grupo De Nigris fortaleceu sua parceria com a 
maior fábrica de pneus no Brasil, a Michelin, com a 
implantação da primeira recapadora De Nigris em 
Sorocaba, atendendo todas as marcas, com o forne-
cimento de recapagem de pneus para todos os con-
cessionários do Grupo. A De Nigris é assistida pela 
própria Michelin no treinamento dos colaboradores, 
na implantação do processo de produção e na aqui-
sição da matéria-prima. 

De Nigris

Luciano Pereira – Gerente de Vendas Caminhões

(11) 3933-9001 

luciano.pereira@denigris.com.br

www.denigris.com.br
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Há mais de 50 anos, a qualidade de serviços e 
produtos são marca registrada da Família Divena, 
refletindo um sucesso contínuo com grandes par-
ceiros, entre eles a Mercedes-Benz.

As oficinas para atendimento contam com estru-
turas adequadas, equipamentos modernos, mecâ-
nicos altamente qualificados e treinados pela pró-
pria Mercedes-Benz, e ainda estrutura de serviços 
volante, devidamente equipada para atendimento 
a clientes frotistas.

NOVO ACTROS - O CAMINHÃO INTELIGENTE 
O Novo Actros traz sistemas de segurança conec-
tados e inteligentes que o levam a ser o caminhão 
mais seguro do mercado. São soluções que mini-
mizam riscos, protegem vidas e o patrimônio dos 
clientes e, o melhor, todos de série, com exceção 
do airbag e retarder, oferecidos opcionalmente.

Parar menos e rodar mais é a missão do Novo 
Actros. Ele reduziu seu consumo de combustível 
em até 12% e, principalmente, seu custo de ma-
nutenção. É resultado de inovações em materiais 
mais leves, muita conectividade, inteligência, a 
nova transmissão automatizada G 291 da família 
PowerShift 3 e da modernização do motor MB OM 
460 com novas potências (450 cv, 480 cv e o con-

sagrado 510 cv), além do novo motor OM 471 de 
13 litros e com 530 cv.

O Novo Actros é o caminhão com as mais avan-
çadas tecnologias digitais e de automatização 
do mercado. Com base em telemetria, inteli-
gência artificial e algoritmos, a Mercedes-Benz 
passa a oferecer um novo patamar de serviços e 
conectividade.

Um de seus principais diferenciais é a sua cabine. 
Ela é espaçosa e oferece excepcional bem-estar 
aos ocupantes. O motorista vai sentir isso em to-
das as situações de uso, seja como posto de tra-
balho, sala de estar ou dormitório. Todo o conforto 
está expresso na sua posição de dirigir, no amplo 
espaço interno, na climatização da cabine, na nova 
cama, agora sem recortes e muito maior, e na faci-
lidade de interagir e conectar o smartphone com o 
inédito painel digital.

Os planos de manutenção oferecem o melhor do 
serviço preventivo e corretivo em todo o território 
nacional, com mão de obra qualificada que asse-
gura uma melhor performance do veículo, minimi-
za acidentes por falha mecânica e reduz paradas 
não programadas. Os planos disponíveis são: Best 
Basic, Select, Select Plus e Complete.

Divena
Grupo Divena oferece ao mercado veículos comerciais 
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A nova linha Sprinter reafirma sua tradição e no-
vamente ocupa posição de destaque em inovação 
e tecnologia. A Sprinter consolida sua liderança 
absoluta em tecnologia de segurança ativa e passi-
va, agregando interatividade. Além disso, reforça seu 
alto padrão de conforto, design moderno e robusto.

Toda a tecnologia e a inovação da Sprinter foram 
100% projetadas para atender às necessidades de 
cada cliente e para o sucesso do seu negócio. 

O Furgão Sprinter está ainda mais robusto, com 
design mais moderno, direção elétrica de série, 
novos faróis e para-choque, com maior capacida-
de de carga na versão 416 CDI (+220 kg). Exem-
plos de aplicações: ambulância, mercadoria, bom-
beiro e frigorífico. 

Já a Van Sprinter, a mais desejada do seu seg-
mento, conta com toda a tecnologia, interativi-
dade, conforto e segurança. Com versões teto 
alto e baixo, interior sofisticado, com opção do 
sistema multimídia MBUX, entre outras inova-
ções, está pronta para atender as demandas dos 
setores e negócios mais exigentes do mercado. 
Exemplos de aplicações: transporte de passa-
geiros e acessibilidade.

Versatilidade, agilidade, segurança e maior capa-
cidade de carga na versão 416 CDI (+220 kg) fica 
por conta do Chassi Sprinter. Traz a mobilidade 
que você precisa na cidade com mais eficiência. 
Exemplos de aplicações: carga seca, food truck, 
guincho e baú. 

Divena

(11) 4133-4133 

vendas.caminhoes@divena.com.br

www.divenacomercial.com.br
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FACCHINI
Uma novidade que já vem carregada de vantagens: 
CONSÓRCIO FACCHINI
Com o objetivo de oferecer soluções mais vantajo-
sas e abrangentes aos transportadores, a Facchini 
S.A e a Scania Consórcios firmaram uma parceria 
para ampliar ainda mais a oportunidade dos clien-
tes a produtos com qualidade de forma descom-
plicada e acessível.

Os melhores Implementos Rodoviários e as me-
lhores soluções para o seu negócio com condi-
ções que só o Consórcio Facchini pode oferecer.

FACCHINI S.A.  

Um dos maiores fabricantes de Implementos Ro-
doviários do País, oferece uma linha completa 
de produtos e soluções técnicas com qualidade, 
durabilidade e segurança para melhor atender a 
logística de todos os segmentos de transportes 
para caminhões leves, médios e pesados. Fun-
dada em 1950, com 5.000 funcionários, produção 
média de 3.000 produtos / mês, conta atualmente 
com 10 fábricas com linhas distintas e integradas, 
29 distribuidores exclusivos no Brasil e 09 distri-
buidores exclusivos no exterior responsáveis pelo 
desenvolvimento, produção e distribuição dos im-
plementos. Produção verticalizada de aproxima-
damente 80% de todos os componentes e peças 
dos  produtos. Certificada com o Sistema de Ges-
tão de Qualidade ISO 9001 para desenvolvimen-
to, fabricação e comercialização de Implementos 
Rodoviários.  

MÊS A MÊS, SEU PRODUTO MAIS PERTO DE VOCÊ

No Consórcio você paga todo mês um percentual do 
produto que está sendo adquirido, e no final do plano 

não existem diferenças ou resíduos a serem pagos. 
E todo mês pode ser contemplado nas assembleias 
por sorteio ou por lance*. Essa é uma vantagem que 
já proporcionou o aumento e a renovação da frota 
de milhares de transportadores por todo o Brasil.

Quando menos esperar você estará com seu veí-
culo rodando. Tudo isso sem pagar juros, com uma 
pequena taxa de administração diluída ao longo do 
plano. Algumas outras  vantagens:

• Consórcio de fábrica;

• Planos até 100 meses, sem juros e sem entrada;

• Taxa de Administração diluída ao longo do 
plano;

• Plano para diversos tipos de Implementos;

• Cadastro ágil, simplificado e sem burocracia;

• Entregas por sorteios, lance livre e lances fixos 
de 50% e 30%;

• Possibilidade de descontar até 30% do crédito 
para pagamento do lance vencedor;

• Isenção de diversas taxas: abertura de cadas-
tro, aprovação de crédito, transferência simples, 
substituição de garantia e cessão de direitos;

• Assembleia transmitida via internet e 
Facebook.

SCANIA CONSÓRCIOS
Confie, planeje e conquiste

Uma das mais tradicionais Administradoras de 
Consórcio do segmento de transporte, com mais 
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contemplados. Oferecendo sempre as melhores 
soluções para aquisição de produtos no mercado.

O Consórcio faz parte do portfólio de soluções fi-
nanceiras da Scania há mais de 36 anos.

A Scania Administradora de Consórcios é uma das 
mais premiadas e reconhecidas do País, com um 
longo histórico de parceria com os transportado-
res, permitindo o aumento ou a renovação da frota 
de forma segura e sustentável.

Atendimento especializado

Além dos 29 Distribuidores espalhados pelo Brasil, 
o Consórcio possui uma equipe de profissionais 
especializados para tirar dúvidas e passar todas 
as informações através da  Central de Atendimen-
to: 0800 55 79 00, ligação gratuita de qualquer lu-
gar do território nacional.

No website você encontra, também, informações 
sobre a Administradora, os planos e taxas. Basta 
se cadastrar para ter acesso aos extratos de suas 
cotas e outros serviços. 
Acesse: www.consorciofacchini.com.br.

Assembleias

As Assembleias da Scania Administradora são 
transmitidas ao vivo, o que garante a confiança e 
credibilidade, mostrando todos os seus processos 
de forma transparente.

O calendário das datas das Assembleias está dis-
ponível no site: www.consorciofacchini.com.br.

Para acompanhar ao vivo acesse o site: 
tvconsorcio.com.br e torça pela sua contemplação.

Procure um Distribuidor FACCHINI mais próximo 
de você e saiba como adquirir a melhor opção para 
o seu negócio. 

FACCHINI

Sérgio de Mei

(17) 4009-6993 

sergiomei@facchini.com.br

www.facchini.com.br
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A Mercedes-Benz acaba de lançar o Novo Actros, 
caminhão que estabelece padrões ainda mais al-
tos de segurança, economia, conforto, conectivi-
dade e robustez para o transporte de cargas.

“A chegada do Novo Actros no Brasil em 2020 irá 
revolucionar o segmento de extrapesados. Esta-
mos trazendo para os nossos clientes o caminhão 
mais inteligente, conectado, eficiente e seguro de 
todos os tempos”, destaca Roberto Leoncini, vice-
-presidente de Vendas e Marketing Caminhões e 
Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. “Com o Novo 
Actros, garanto que vamos marcar a evolução do 
transporte rodoviário de cargas desse País, porque 
nenhum dos nossos concorrentes tem tantos re-
cursos tecnológicos reunidos num só caminhão. 
Transformamos o Actros em uma solução com-
pleta de transporte para os nossos clientes”.  

NOVO ACTROS – O CAMINHÃO INTELIGENTE

A Mercedes-Benz traz para o Brasil a nova linha 
Actros com os modelos 2045 (4x2), 2548 e 2553 
(6x2) e 2648, 2651 e 2653. Todos esses veículos 
têm inéditos sistemas de segurança ativa que evi-
tam acidentes e protegem vidas: a 5ª e atual ge-
ração do Assistente Ativo de Frenagem (ABA 5), o 

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz lança Novo Actros, caminhão mais 
inteligente, conectado e eficiente do Brasil

Assistente de Ponto Cego e de Fadiga, o ESP, além 
de outras tecnologias, que fazem do Actros o ca-
minhão mais seguro do Brasil e o único que freia 
sozinho quando identifica pedestres.

Entre as grandes inovações do Novo Actros desta-
ca-se também o MirrorCam, sistema que substitui 
os retrovisores convencionais por câmeras digitais 
e faz dele o primeiro caminhão sem o espelho re-
trovisor externo do Brasil. 

Outra novidade é a sua inédita cabina, que tem 
design mais aerodinâmico, contribuindo para a 

Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing Caminhões 
e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil
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na está muito mais conectada e conta com dois 
painéis digitais, um deles touch screen, e também 
espelhamento de celular e recarga por indução. 

Além disso, o Novo Actros terá o inédito motor OM 
471 com 530 cv, o mais potente da marca no Bra-
sil. Com base em sua eficiência e na soma de seus 
recursos, o Novo Actros entrega ao cliente até 12% 
de redução no consumo de combustível. 

NOVO PATAMAR DE SERVIÇOS E CONECTIVIDADE

Com base em telemetria, inteligência artificial, 
algoritmos, tecnologia digital e automatização, 
o Novo Actros leva a Mercedes-Benz a um novo 
patamar de serviços e conectividade. O inédito 
portfólio de soluções que chega ao mercado se 
destaca por inovações exclusivas para caminhões, 
como o Mercedes-Benz Uptime, a plataforma de 
logística Habbl, os serviços e consultoria do Total 
Mobility e quatro aplicativos que ajudam o moto-
rista no seu dia a dia.

CÂMBIO AUTOMATIZADO PARA TODA A LINHA 
DE CAMINHÕES

A Mercedes-Benz é a única marca a oferecer câm-
bio automatizado para toda a linha de caminhões, 
trazendo diversas vantagens, como redução no 
consumo de combustível e maior conforto e pro-
dutividade para os motoristas.

O Accelo, por exemplo, é o melhor caminhão da 
sua categoria. Entre seus diferenciais incluem-se 
a cabina estendida, que oferece melhor ergonomia 
e mais espaço interno, banco do motorista pneu-
mático, motor de 4,8 l de cilindrada, que também 
equipa os caminhões de até 17 ton, comprovando 
sua resistência e proporcionando ótimo desem-
penho e economia, tanque adicional de 150 litros 
(total de 300 litros). Além disso, o Accelo atende ao 
dimensionamento do VUC.

Conforme o modelo, a linha Atego de médios e 
semipesados oferece quatro opções de cabinas 
(Standard, Estendida, Leito Teto Baixo e Leito Teto 
Alto) e até três ou quatro versões de entreeixos.

Por sua vez, a linha Axor é reconhecida no mer-
cado pela excelente relação custo/benefício. O 
Axor proporciona aos clientes um reduzido custo 

operacional, robustez, resistência, alta produtivi-
dade e disponibilidade para as severas aplicações 
rodoviárias e fora da estrada.

O portfólio Mercedes-Benz para o transporte de 
cargas inclui ainda furgões e chassis com cabina 
da nova linha Sprinter, que também foi lançada re-
centemente pela marca. Essa família de veículos 
comerciais leves (3,5 a 5 toneladas de PBT) é refe-
rência em qualidade, tecnologia, segurança, con-
forto, agilidade e tem excelente custo operacional. 
Além disso, também é reconhecida por sua ótima 
relação custo/benefício e valor de revenda.

CONCESSIONÁRIOS EM TODO O BRASIL

A Mercedes-Benz se destaca pela ampla ofer-
ta de peças e serviços. São três linhas de pe-
ças de reposição (genuínas, remanufaturadas e 
Alliance), Planos de Manutenção, Serviço Dedica-
do Conectado, sistema de gestão de frota e ras-
treamento Fleetboard, financiamentos do Ban-
co Mercedes-Benz, Consórcio Mercedes-Benz e 
SelecTrucks, lojas para caminhões seminovos.

O abrangente portfólio de peças e serviços é dis-
ponibilizado aos clientes por meio da Rede de 
Concessionários Mercedes-Benz, com cerca de 
180 pontos de atendimento em todo o Brasil.  
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Mercedes-Benz

0800 970 9090

www.mercedes-benz.com.br/fale-conosco/email

www.mercedes-benz.com.br
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Scania
Nova Geração Scania é sucesso absoluto no mercado 
de caminhões

A ‘Máquina dos Sonhos’, a Nova Geração de ca-
minhões da Scania é um sucesso. Com mais de 
12 mil unidades emplacadas em 2019, os elogios 
dos clientes aumentam a cada dia. O mais eficien-
te caminhão já desenvolvido pela Scania em sua 
história chega a até 12% de economia total de die-
sel em comparação com a geração anterior. Além 
disso, a Scania celebra o bom ano de 2019 com 
os lançamentos da linha de caminhões movidos a 
gás natural veicular (GNV), gás liquefeito e/ou bio-
metano, e do Programa de Manutenção Premium 
Flexível, que permite uma redução de até 25% no 
custo total do caminhão. 

“Fechamos 2019 com excelentes resultados. Es-
tamos otimistas para o mercado em 2020. Nossa 
rede está muito animada, pois vende a melhor so-
lução de transporte para o cliente”, afirma Roberto 
Barral, vice-presidente das Operações Comerciais 
da Scania no Brasil.  

“O ano de 2019 também foi especial porque com-
provamos os benefícios da Nova Geração, que tem 
oferecido a melhor solução por km rodado com até 
12% de economia de combustível em comparação 
à geração anterior. E, muitos clientes já superam 
este índice. É uma economia considerável que 

aliada aos nossos serviços tornam os produtos 
Scania inigualáveis”, diz Barral. “A Scania avançou 
um passo à frente no que se refere à rentabilidade 
dos negócios e da sustentabilidade com a aber-
tura durante a Fenatran dos pedidos para a nova 
linha de caminhões a gás. Vendemos 12 unidades 
durante a feira e as consultas desde então não pa-
ram de aumentar. Trata-se de um conceito ‘Aqui 
e Agora’, ou seja, uma solução economicamente 
viável para o mercado brasileiro.” 

Na busca por um transporte mais sustentável, 
a redução de emissões de CO2 do veículo a gás 
pode chegar a até 15% em comparação a similares 

Nova Geração Scania: inúmeros clientes já superam 
até 12% de economia de diesel prometidos

Roberto Barral, vice-presidente das Operações Comerciais da Scania 
no Brasil

A mais eficiente solução de transporte já desenvolvida chega a até 12% de economia de diesel; 
modelos a gás ganham cada vez mais espaço
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a diesel. Vários transportadores e embarcadores 
estão seguindo a Scania nesta jornada. Por 
exemplo, a Cervejaria Ambev iniciou uma parceria 
inédita com a Scania no Brasil, com a demonstra-
ção, por dois anos, de dois caminhões movidos 
100% a gás natural liquefeito (GNL). 
Diversas empresas e associações ligadas à cadeia 
de gás e biometano estão se movimentando junto 
com a Scania para aumentar o leque de opções 
para os transportadores. O gás natural veicular ou 
comprimido pode ser encontrado em maior esca-
la enquanto que o biometano (biogás purificado), 
100% sustentável e que pode ser gerado de deje-
tos humanos e animais, além de restos agrícolas e 
lodo sanitário, ainda vai crescer em demanda, pois 
tem enorme potencial.  

NOVA GERAÇÃO SCANIA
As cabines são totalmente novas por dentro e por 
fora. Nunca um caminhão trouxe tantas possibili-
dades para o conforto do condutor. Com o lança-
mento chegou a inédita cabine S, com piso plano, 
e os pioneiros airbags laterais de cortina.
As novas cabines foram desenvolvidas com a 
mais alta tecnologia disponível no mercado e sob 
a perspectiva do motorista para gerar o máximo 
de rentabilidade. O posicionamento do condutor 
foi realocado para que ele tenha uma melhor visi-
bilidade externa e o painel foi rebaixado. Com isso, 
a ergonomia está ainda mais adequada e há au-
mento da segurança na condução. 

Os motores foram desenvolvidos com tecnologia 
de alta pressão de injeção de diesel e com múlti-
plos pontos para diminuir o consumo e as emis-
sões; e receberam novos sistemas de gerencia-
mento inteligentes. Outra novidade é que as caixas 
Opticruise tiveram o tempo de mudança reduzido 
pela metade. 

São quatro tipos de motores: 7 litros (220, 250 
e 280 cavalos de potência – torque de 1.000 a 
1.200Nm), 9 litros (280, 320, 360cv – torque de 
1400 a 1.700Nm), 13 litros (410, 450, 500 e 540cv 
– com variação de torque de 2.150 a 2.700Nm) e 
16 litros (V8 de 620cv e 3.000Nm de torque). 

SERVIÇOS SCANIA: MAIS DISPONIBILIDADE E 
RENTABILIDADE PARA O CLIENTE

As principais opções oferecidas pelos Serviços 
Scania são a conectividade por meio dos pacotes 
Análise (gratuito por 10 anos) e o Desempenho 

(mais completo com relatório em tempo real e in-
dividual do motorista e do veículo), Programa de 
Manutenção com Planos Flexíveis, PMS Fleet Care 
(com gestor de frota dedicado para a empresa), os 
Serviços Dedicados – estrutura da Casa Scania 
dentro das instalações do cliente – e Driver Servi-
ces (treinamento). 

E a grande novidade de Serviços da Scania lan-
çada em 2019 foi o Programa de Manutenção 
Premium Flexível, que permite uma redução de 
até 25% no custo total do caminhão. Ele se tor-
na o mais completo plano oferecido pela marca, 
pois passa a contemplar as manutenções pre-
ventivas e as corretivas de forma individualizada 
e personalizada, para garantir a máxima rentabi-
lidade, disponibilidade e confiabilidade operacio-
nal da frota. Ele está disponível para caminhões 
novos e em contratos de adesão de três, quatro 
ou cinco anos. 

O método de cobrança é baseado na faixa dinâmica 
de economia de combustível, portanto agora na pre-
ventiva e na corretiva. A economia será notável. 

Scania e Ambev iniciaram parceria inédita com caminhão 100% 
movido a gás natural liquefeito

Scania

(11) 4344-9333

comunicacao.scaniabrasil@scania.com

www.scania.com.br
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Volkswagen Caminhões e Ônibus
Delivery V-Tronic: os líderes de vendas entre os leves 
contam agora com transmissão automatizada

A Volkswagen Caminhões e Ônibus segue evoluin-
do sua linha de veículos leves. Desta vez, a solução 
pode gerar um incremento no lucro operacional de 
cerca de 10%. É o resultado que se pode alcançar 
com a nova versão do Delivery V-Tronic, disponí-
vel para os modelos VW Delivery 9.170 e 11.180, 
já líderes de vendas em suas categorias. O dife-
rencial se faz com níveis superiores de conforto, 
segurança e economia, além de representarem o 
maior peso bruto total de seus segmentos.

A tecnologia foi desenvolvida especialmente pela 
Engenharia da Volkswagen Caminhões e Ônibus 
em um trabalho minucioso de integração entre 
motor e transmissão. A caixa EAO-6106 é sincroni-
zada com seis marchas à frente — sendo a última 
overdrive para economia de combustível em entre-
gas intermunicipais. Incorpora uma série de solu-
ções e controles inteligentes para aprimorar a ex-
periência de direção desses caminhões, ao mesmo 

Sua configuração também prevê uma proteção ex-
tra dos componentes. Aliada a isso, a inteligência 
da transmissão V-Tronic programa o trem de força 
para que esteja sempre na melhor faixa de rotação 
privilegiando o menor consumo de combustível. 
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tempo em que, facilita o trabalho do gestor da frota 
e confere mais segurança ao trânsito em geral.

Com troca de marcha automatizada, se eleva de 
forma significativa o conforto do motorista, com 
melhor ergonomia, menos desgaste físico no trân-
sito e mais facilidade para manobras. 

Outra vantagem é que o acionamento das funções 
da caixa V-Tronic por meio de uma chave seletora 
amplia o espaço livre na cabine, que já é o maior da 
categoria, para favorecer a circulação em seu interior.

Em outra frente, a segurança se destaca. A tro-
ca de marcha automática permite que as mãos 
fiquem 100% do tempo no volante e o condutor 
concentra sua atenção no ambiente externo para 
antecipar qualquer situação de risco e reagir mais 
rapidamente a qualquer imprevisto, além de pos-
sibilitar a troca manual de marchas quando ne-
cessário. Entre suas tecnologias, inclui o EasyStart 
para auxiliar a partida em rampa.

A todos esses ganhos operacionais ainda se soma a 
economia: tanto por aumentar a vida útil do conjunto 
da embreagem, proteger o motor e na manutenção, 
além de evitar qualquer tipo de erros operacionais. 

Volkswagen Caminhões 
e Ônibus

www.vwco.com.br

Troca de marcha automatizada, menos desgaste físico no trânsito e 
mais facilidade para manobras
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Pamcary
Ambiental 3.1.1 – o seguro integrado  
de transporte + ambiental 

A Pamcary, coerente com seu slogan “tradição em 
inovar“, desenvolve sistematicamente produtos e 
serviços de excelência para o segmento de segu-
ro, transporte e logística. Essa cultura de inovação 
dita as principais tendências no segmento, e tem 
sido assim com a grande maioria dos produtos e 
serviços criados até hoje. O mercado reconhece 
que a Pamcary investe muito em pesquisa, desen-
volvimento e aprimoramento dos seus produtos, 
como provam os inúmeros prêmios e certificados 
recebidos ao longo de sua trajetória. 

No passado, quando se pensava em fazer um 
seguro para cargas perigosas e/ou poluentes, os 
contratos eram separados para danos materiais e 
para a limpeza do local do acidente, além da as-
sistência à carga e o atendimento emergencial. O 
cliente não tinha outra opção, senão negociar dife-
rentes contratos e coordenar as ações de diversas 
empresas, sem a menor integração. A experiência 
da Pamcary, acumulada nos atendimentos dos si-
nistros dessas grandes empresas, gerou conheci-
mento para inovar mais uma vez, e há alguns anos, 
integrou o seguro e a assistência ao dano ambien-
tal em uma solução única, completa e eficiente. 

Ao criar o Seguro Ambiental 3.1.1, a Pamcary pas-
sou a oferecer três serviços que antes eram con-
tratados isoladamente – seguros, gestão de sinis-
tros e atendimento a emergências –reunidos em 
um só processo estruturado. Trata-se de um segu-
ro exclusivo de cargas com cobertura e assistência 
ambientais integradas, com ênfase na prevenção e 
no gerenciamento do atendimento a emergências. 
“Dessa forma, o mesmo seguro cobre não só a car-
ga, mas a mão de obra especializada, a limpeza e a 
destinação correta do resíduo. Isso é feito de forma 
centralizada e integrada, com um único interlocu-
tor, simplificando sua operação e proporcionan-
do agilidade no atendimento, diminuindo assim o 
passivo ambiental. Esse produto continua sendo o 
mais completo do mercado.”, explica Silvio Berga-
mo, diretor comercial regional da Pamcary.
A capilaridade da rede de filiais da Pamcary traz 
agilidade para a chegada do profissional ao local 
do evento, que já vem com toda a orientação téc-
nica para tomar decisões adequadas para cada 
caso.  A equipe de atendimento ao sinistro da Pam-
cary conhece o grau de perigo do produto, suas 
propriedades físico-químicas que determinam, por 
exemplo, com quais elementos tais substâncias 

Um produto original da Pamcary, porque a natureza não tem cópia

reagem, a temperatura em que possa existir risco 
de incêndio e etc. Por meio da Torre de Operações 
da Pamcary, é possível buscar informações com-
plementares e a referência de práticas de sucesso, 
ocorridas em eventos anteriores. 
Ambiental 3.1.1 oferece, em uma só solução:

• Apólice única com cobertura para danos 
à carga, por roubo, acidente e danos am-
bientais;

• Processos estruturados de contingência, 
com integração online com as empresas de 
atendimento emergencial;

• Central única de atendimento 24 horas;
• Ampla rede de atendimento com 37 filiais 

próprias;

• Acompanhamento do sinistro online, por 
todos os envolvidos e pelo segurado; e

• Gestão do sinistro (operacional e custos) 
no processo de limpeza, transporte, desti-
nação e destruição de resíduos, reconstitui-
ção da área afetada, gestão junto ao órgão 
ambiental, etc.

Veja como funciona o Ambiental 3.1.1 e quais 
são os grandes benefícios para transportadores 
e embarcadores
1. Quando o sinistro acontece, a central do Am-

biental 3.1.1 é acionada. Uma ampla rede de 
pronto atendimento, com unidades operacio-
nais posicionadas estrategicamente em todo 

o território nacional, permite maior rapidez no 
atendimento ao sinistro. Isso evita a amplia-
ção dos danos ambientais e a ocorrência de 
eventos subsequentes.

2. O atendimento é realizado por profissionais es-
pecializados, com mais de 20 anos de experiên-
cia comprovada, que chegam ao local com veí-
culos específicos para cada tipo de evento, além 
de equipamentos distintos para operação de 
contenção, recolhimento, descontaminação e 
outros. Além disso, o sistema é certificado pelas 
normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.

3. Enquanto é realizado o atendimento no local, o 
cliente visualiza toda a operação via internet e 
em tempo real, por meio do Sistema de Gestão 
de Serviços Online - SGS Pamcary. Isso pos-
sibilita a participação nas decisões, de forma 
que seja possível minimizar os prejuízos.

O Seguro Ambiental 3.1.1, como todo produto ino-
vador da Pamcary, é uma referência de mercado. 
Contrate o original. Contrate o Ambiental 3.1.1. Afi-
nal, quem não tem as melhores ferramentas para 
cuidar do verde, acaba no vermelho. 

Pamcary

(11) 3889-1160

pamcary@gps-pamcary.com.br

www.gps-pamcary.com.br
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Buonny 
Buonny implanta tecnologia de reconhecimento facial

Os aplicativos de frete chegaram para facilitar a 
contratação de motorisatas e dinamizar a relação 
entre profissionais autônomos e empresas, tor-
nando-a mais direta, sem a figura das agências de 
frete ou agenciadores autônomos, e permitindo ao 
profissional escolher frete com melhor valor, além 
de carga e destino mais adequados, de forma rá-
pida e através do celular smartphone. Porém, essa 
praticidade também aumentou o número de gol-
pes e estelionatos, como clonagens de documen-
tos e falsidade ideológica.

Para inibir esse tipo de crime virtual, que impacta 
diretamente na vida real e na saúde financeira das 
empresas, podendo levá-las à falência, surgiu uma 

nova aplicação para uma tecnologia já existente: 
o reconhecimento facial. Ele baseia-se na técni-
ca biométrica cujos softwares codificam cerca de 
80 pontos do rosto humano, como o tamanho do 
queixo e a distância entre os olhos.

Além disso, o sistema considera outros pontos 
tidos como únicos, como marcas de nascença e 
cicatrizes. Tais pontos mapeados são compara-
dos através de uma série de algoritmos matemá-
ticos que dividem as imagens em pixels e, poste-
riormente, em pontos de dados – cujo conjunto 
é chamado de assinatura facial. A partir dessas 
informações é que o sistema encontra pontos 
em comum entre a foto armazenada e a foto 

Em menos de um ano, o sistema, integrado ao serviço Teleconsult de cadastro e consulta de 
profissionais, já identificou 320 clonadores e evitou mais de R$ 19,7 milhões em prejuízos

SE
RV

IÇ
O

S

apresentada – e é capaz de dizer se as imagens 
são da mesma pessoa ou não.

OPERAÇÃO AINDA MAIS SEGURA

Porém, essa tecnologia vai além, encontrando 
soluções para problemas que sequer imagina-
mos que existam em um primeiro momento. 
Como o grau de assertividade dessa compara-
ção pode mudar de acordo com a posição, ilumi-
nação e expressão em que o rosto em questão 
foi fotografado, o programa tem a capacidade de 
simular em 3D alguns moldes digitais para essa 
fotografia. Dessa forma, ele consegue avaliar a 
foto em diferentes ângulos, poses, claridade e 
até mesmo simular a musculatura facial tensa 
e relaxada.

Na Buonny, essa tecnologia foi atrelada ao banco 
de dados do sistema Teleconsult – o mais com-
pleto do mercado de Gerenciamento de Riscos, 
através de um sistema inteligente, para completar 
ainda mais o TeleConsult, serviço de Cadastro e 
Consulta de Profissionais. O sistema de reconhe-
cimento facial anti-fraude compara a foto do ban-
co de dados positivo com a da CNH fornecida pela 
empresa, em que o motorista pretende carregar, 
coibindo casos de falsidade ideológica e de clona-
gem de documentos.

“Essa é uma marca da Buonny, inovar continua-
mente para trazer maior segurança aos nossos 
clientes, a fim de dar uma margem ainda mais 
segura na hora do empresário transportar a car-
ga. Com isso, o sistema TeleConsult minimiza 
ainda mais a possibilidade de fraude na utilização 
do nome de um motorista honesto para o desvio 

da carga, firmando nosso compromisso com a 
segurança e confiança nas operações de transpor-
te gerenciadas pela Buonny. Nosso compromisso 
é com a segurança e com a confiança”, afirma Eliel 
Fernandes, vice-presidente da Buonny.

Após a implantação do sistema de reconhecimen-
to facial no processo do Teleconsult, no período de 
fevereiro a novembro de 2019, mais de 320 falsá-
rios foram identificados, evitando assim prejuízos 
de mais de R$ 19,7 milhões. Essa solução mini-
miza os riscos de apropriação indébita de cargas, 
além de auxiliar na identificação de irregularidades 
na documentação, para as devidas providências – 
como CNH vencida, diminuindo o risco de multas 
e apreensões em postos de controle.

“A Buonny procura sempre acompanhar os diver-
sos cenários que nosso País atravessa e inova 
continuamente, ofertando serviços de qualidade, 
que atendam, da melhor maneira possível o pro-
fissional de transportes. Perfil que somente uma 
empresa que é referência no mercado logístico 
pode oferecer. Acreditar no Brasil faz parte da nos-
sa cultura, por isso, estamos sempre inovando e 
buscando as soluções mais tecnológicas para os 
nossos clientes, a fim de aumentar a segurança e 
a confiança em todas as operações”, finaliza Cyro 
Buonavoglia, presidente da Buonny. 

Buonny Projetos e 
Serviços de Riscos

(11) 5079-2525 / (11) 3443-2525

comercial@buonny.com.br

www.buonny.com.br



60 61

CTF
CTF, uma empresa que trabalha para redução de 
custos dos clientes

Presente nos diversos modais do transporte, ofe-
recendo soluções inovadoras, que contribuem 
para o controle de custos, a CTF Technologies, 
uma das empresas líderes no segmento de gestão 
de frota e abastecimento, desenvolveu este ano, 
em parceria com a BR Distribuidora, o Cartão do 
Caminhoneiro Petrobras.  

Sem similar no mercado, o produto funciona como 
um pré-pago e garante o preço fixo do diesel aos 
motoristas durante 30 dias, atendendo uma ne-
cessidade do setor de transporte nacional.

O cartão protege caminhoneiros, transportadores 
e embarcadores das oscilações no preço do diesel, 
permitindo a previsibilidade dos gastos com com-
bustível e do frete.

O caminhoneiro transfere valores para seu cartão 
e faz a conversão para litros de óleo diesel, que 
podem ser utilizados para abastecimento em até 
30 dias na rede de postos Petrobras credenciada. 
“Um dos desafios enfrentados pelos caminhonei-
ros autônomos é o preço do diesel, que oscila con-
forme a cotação do dólar e do barril de petróleo”, 
explica o diretor de relacionamento com o merca-
do da CTF, Flavio Azan.

O produto também possibilita que o contratan-
te do frete carregue o valor do combustível di-
retamente no cartão dos autônomos. Permitindo 
uma maior previsibilidade em relação às oscila-
ções do preço do diesel, além de prazo de paga-
mento e melhor programação das suas despe-
sas com o frete.

COMO FUNCIONA O CARTÃO DO 
CAMINHONEIRO PETROBRAS

O Cartão do Caminhoneiro Petrobras funciona 
também como uma conta digital, oferecendo a 
possibilidade de comprar combustível e abastecer 
por meio do aplicativo. Ao carregar reais no cartão, 
automaticamente é feita a conversão para litros. E 
se o caminhoneiro estiver sem dinheiro para car-
regar o cartão é possível garantir o preço por meio 
da opção reserva. Nesse caso, ele paga apenas um 
pequeno valor no ato da compra e tem até 30 dias 
para completar o pagamento da quantia restante. 

“Com a nossa experiência e o domínio da tecno-
logia no segmento de transporte e abastecimen-
to, conseguimos, mais uma vez, criar um produto 
seguro e bem-sucedido com a BR Distribuidora”, 
destaca Flavio Azan.
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NEGOCIAÇÃO DE PREÇO COM OS POSTOS

Além de criar soluções inovadoras que possibili-
tam o controle total do abastecimento, a CTF está 
sempre buscando agregar diferenciais à sua cesta 
de serviços na área de gestão de frotas.

Pensando nisso, a CTF possui uma equipe dedi-
cada exclusivamente à negociação comercial di-
reta com os postos visando conseguir o melhor 
preço de combustível.  Essa equipe trabalha dia-
riamente para mapear os melhores postos que 
atendem às frotas clientes da CTF e negociar 
um preço de combustível mais barato. Hoje, todo 
cliente que possui o Sistema CTF já usufrui deste 
grande diferencial. 

Iniciado em meados de 2018, esse trabalho tem 
dado excelentes resultados e os clientes do siste-
ma CTF Abastecimento encontram o melhor preço 
em 80% da rede credenciada.

PIONEIRISMO EM GESTÃO DE FROTAS

Empresa do grupo norte-americano FLEETCOR, a 
líder global em soluções de pagamentos empre-
sariais, a CTF revolucionou o mercado ao lançar, 
em 1998, uma tecnologia pioneira para controle in-
teligente de abastecimento. O Sistema CTF regis-
tra, sem a interferência humana, a quilometragem 
do veículo, a quantidade e o valor do combustível 
abastecido, eliminando desvios de rotas e extra-
vios de combustíveis.

CARTÕES DE COMBUSTÍVEL E DE GESTÃO DE FRETE

Além do Sistema CTF, a CTF também oferece 
cartões para controle de combustível e frete, que 
atendem diversos segmentos do mercado. O car-
tão CTF-BR Frota, resultado de mais uma parce-
ria exclusiva entre a CTF e a rede de postos da 
BR Distribuidora, oferece aos gestores um portal 
web para controlar os abastecimentos e uma fer-
ramenta de negociação de preço de combustível 
entre a frota e o posto.

Já o cartão Sem Parar Combustível, com bandei-
ra Good Card, é fruto de uma parceria com o Sem 
Parar, também uma empresa do grupo FLEETCOR. 
É aceito em postos de todo o País podendo ser 
usado por empresas pequenas que tenham a par-
tir de um veículo.

MOTIVOS PARA ESCOLHER A CTF

Com as soluções da CTF, a empresa tem condi-
ções de monitorar o consumo de combustível de 
cada veículo, evitando fraudes e controlando os 
gastos de modo a contribuir para o aumento de 
produtividade.

Toda essa ampla rede de operação levou a CTF a 
ter uma destacada posição de líder do mercado, 
sendo reconhecida como sinônimo de tradição e 
liderança em gestão de frotas no País. 

Entre em contato conosco, saiba mais das nossas 
soluções e peça uma proposta! 

Guia de Fornecedores do TRC  |  2020

Flavio Azan, diretor de relacionamento com o mercado da CTF.

CTF

Thais Ribeiro Silva – Gerente Regional de Vendas

(11) 99139-6065 / (11) 3837-4200

thais.ribeiro@ctf.com.br

www.ctf.com.br
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A Move Mais é uma empresa de meios de paga-
mento eletrônico, autorizada pelas agências re-
guladoras de transporte, para operar como OSA 
(Operadora de Serviços de Arrecadação) e como 
AMAP (Administradora de Meios de Pagamento 
para Arrecadação de Pedágio).

Além dessas atividades, a Move Mais empenha 
recursos e esforços para desenvolver e entregar 
novos serviços que venham agregar valor à ofer-
ta para o cliente, embarcadores, transportadores e 
concessionárias credenciadas.

Move Mais
Evite filas e paradas nos pedágios. Agilidade e 
conforto nas estradas

TECNOLOGIA: Melhor índice de passagens automáticas do mercado, Código de Segurança com alta confiabilidade contra fraudes, Protocolo 
artefato pela ARTESP, ANTT e AGEPAR e pode ser utilizado para identificação de carga ou frota.

O foco é criar e ofertar serviços que promovam 
conveniência, economia e segurança nas intera-
ções entre o veículo, o motorista e o ambiente por 
onde trafega. Para tanto, a Move Mais é responsá-
vel pelo cadastro, análise de crédito, ativação, co-
brança e conciliação das transações entre clientes, 
concessionárias e parceiros, seguindo melhores 
práticas de governança corporativa e segurança 
da informação.

A Move Mais atenta às necessidades de frotistas, 
transportadores e caminhoneiros. Oferece soluções 
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em mobilidade, dentre ele o pagamento eletrônico 
de pedágio, através da afixação do sticker (etique-
ta) no para-brisa do veículo. Cobertura 100% nas 
rodovias pedagiadas do território nacional.

Pensando em expandir a rede de atendimento aos 
nossos clientes a Move Mais lançou uma novi-
dade, o CANAL PARCEIROS. Uma parceria entre 
a Move Mais e empresas de diversos segmentos 
com o objetivo de proporcionar benefícios aos 
parceiros e aos seus respectivos clientes. Receba 
mais informações através de nosso site: https://
www.movemais.com/#/contato-parceiro

COBERTURA: A Move Mais tem 100% de cobertura na área pedagia-
da do território nacional.

Totalmente digital e fácil de usar. Você no controle total de sua 
frota.

CANAL PARCEIROS: Promover crescimento.

LANÇADO EM 2018, A SOLUÇÃO VALE-PEDÁGIO 
MOVE MAIS

No Vale-Pedágio Move Mais, você adquire passa-
gens e traça rotas via internet, além de contar com 
um sistema ROTA FLEX, sem se preocupar com 
o manuseio de cupons, cartões ou aquisição de 
equipamentos especiais.

Disponibilizamos serviços exclusivos para o públi-
co corporativo.

Plano Empresarial Frota para empresas que preci-
sam da confiabilidade do serviço e da tranquilida-
de financeira. Pós-pago com mensalidade.

Plano Empresarial Estradeiro para empresas que 
querem a certeza de sempre ter saldo disponível 
para uso. Pré-pago com recarga automática.

Plano Empresarial Controle para empresas que 
querem controle total dos seus gastos e que-
rem planejar as recargas. Pré-pago com recarga 
manual. 

Move Mais

3003-7651 / 0800 765 1000

equipevendas@movemais.com

www.movemais.com
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Roadcard
Roadcard aposta na consultoria como  
diferencial competitivo

Diante de todas as complexidades e particularida-
des do segmento de logística, o time de colabora-
dores especializados no trade se torna ainda mais 
relevante, pois demanda um conhecimento profun-
do de um mercado dinâmico, além da necessidade 
de um atendimento personalizado, da flexibilidade 
na oferta de soluções e de suporte dia e noite.

É nesse contexto que surge a estratégia de venda 
consultiva, um método no qual o vendedor busca 
identificar as necessidades do cliente para, en-
tão, atendê-las, atuando como um aliado. A ne-
gociação vem depois, quando já há confiança de 
ambas as partes, uma vez que o foco é oferecer 
um produto/serviço que agregue valor no ato da 
compra. O papel do vendedor é entender o negócio 
de seu cliente e conhecer bem a empresa em que 
trabalha e o que vende, operando como parceiro. 
Quando o cliente percebe que está recebendo uma 

consultoria e entende que a oferta do serviço vem 
de forma genuína, a negociação é muito mais sa-
dia, pois ficam nítidos os ganhos de ambas as par-
tes com a parceria que se inicia. Isso permite uma 
percepção de agregação de valor na relação, e o 
resultado é uma fidelização natural do cliente.

A consultoria é o alicerce dos valores que sus-
tentam a cultura da Roadcard. Prova disso é que 
a Lei do Frete entrou em vigor em 2011 e a Solu-
ção Pamcard já existe desde 2003, quando nasceu 
como pioneira na oferta de meios de pagamento 
focados no transporte de cargas. Ou seja, a própria 
criação da empresa vem de um estudo profundo 
das necessidades da cadeia logística. 

“Quanto mais consultivos forem nossos colabo-
radores, mais nossos produtos e serviços estarão 
alinhados com as necessidades do mercado, pois 

A liderança de mercado da Roadcard é resultado da oferta de uma solução completa e flexível 
que se adapta às necessidades de cada operação e que foi construída com base em uma 
postura consultiva, permeando todo o relacionamento da empresa com seus clientes

SE
RV

IÇ
O

S

os investimentos serão direcionados para garan-
tir que os clientes permaneçam e que possamos 
conquistar, cada vez mais espaço nesse merca-
do ainda inexplorado. Acreditamos muito que a 
Solução Pamcard tem que ser flexível e ágil para 
quem paga e quem recebe, proporcionando a to-
dos um ambiente totalmente disruptivo”, afirma 
Felipe Dick, CEO da Roadcard.

A consultoria não se limita à área Comercial ou 
ao processo de pesquisa para entendimento das 
necessidades do mercado em busca de melhoria 
contínua nos produtos e serviços oferecidos pela 
empresa. Esse conceito permeia todo o ciclo de 
vendas e permanece durante toda a prestação do 
serviço ao cliente.

“Nossos clientes operam de forma completa-
mente diferente uns dos outros, têm necessida-
des específicas e, muitas vezes, não conhecem 
as legislações que permeiam o processo de pa-
gamento dos seus contratados nem as oportu-
nidades que se escondem por trás dessas obri-
gações. Nosso papel é justamente entender suas 
necessidades, levar informações relevantes e 
mostrar as oportunidades para que a Solução 
Pamcard seja implementada na empresa, trazen-
do muito mais que compliance ao processo de 
pagamentos. Nossa missão vai além disso”, ex-
plica Anna Luiza Miranda, Diretora Comercial e de 
Marketing da Roadcard.

A postura consultiva é ainda mais importante 
quando surgem situações inesperadas, seja um 
problema ou uma nova necessidade. Para ser con-
sultivo, é preciso ter empatia. A empatia é funda-
mental para que haja sensibilidade em relação à 
oportunidade que o cliente está trazendo. 

“Mudanças inesperadas e contingências dos mais 
variados tipos fazem parte do dia a dia das opera-
ções de transporte, principalmente no que tange 
às contratações de terceiros. Por isso, não basta 
o processo de suporte funcionar 24 horas por dia, 
sete dias por semana. Esse segmento exige que a 
área de Operações seja sensível ao problema do 
cliente e à urgência que ele traz. Aqui, essa cultura 
é tão forte que a necessidade do cliente sobrepõe 
limitações impostas pela organização dos pro-
cessos operacionais tradicionais. Nossa equipe é 
sempre estimulada a ser criativa na resolução de 
situações inesperadas”, explica Yvo Prado, Diretor 
de Produto e Tecnologia da Roadcard. 

Esse perfil consultivo da Roadcard não se restrin-
ge apenas às empresas atendidas. A mesma práti-
ca é aplicada aos caminhoneiros, que também são 
clientes e buscam soluções atrativas para exerce-
rem seu trabalho. Esse ciclo virtuoso só é possível 
em função de parcerias estratégicas com empre-
sas como Pamcary, Telerisco, Bradesco e Banco 
do Brasil, proporcionando uma visão ampliada de 
toda a cadeia do TRC. 

Roadcard ganha Prêmio NTC Fornecedores do Transporte

Roadcard

(11) 3889-1017

comercial@roadcard.com.br

www.roadcard.com.br
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Rodobens
Rodobens aposta em tecnologia, inovação e 
customização de serviços 

O setor de transporte rodoviário de cargas passa 
por um momento de transformação no Brasil e 
empresas que atuam nessa área estão investindo, 
cada vez mais, em tecnologia e inovação para ga-
rantirem mais agilidade e segurança no segmento 
que, segundo um estudo da Fundação Dom Cabral, 
é responsável pelo escoamento de 75% da produ-
ção do País. A Rodobens, um dos maiores grupos 
empresariais do Brasil, com faturamento anual de 
3,8 bilhões e com mais de 70 anos de história nos 
segmentos de serviços financeiros e varejo auto-
motivo, segue a estratégia de estar cada vez mais 
próxima dos seus mais de 250 mil clientes com o 
objetivo de entender os principais desafios e pen-
sar nas soluções mais vantajosas. 

“Entendemos o negócio dos nossos clientes, e 
com isso, combinamos os produtos e serviços 

de nosso portfólio com condições especiais de 
contratação”, diz Líbano Barroso, presidente da 
Rodobens. Além de customizar serviços, tornando 
a rotina dos caminhoneiros mais ágil e segura, um 
dos principais objetivos da Rodobens é permitir 
que as transportadoras possam planejar melhor a 
ampliação da sua frota de veículos. “Por meio da 
nossa atuação sinérgica, o cliente pode renovar ou 
expandir sua frota com consórcios estruturados 
com taxas especiais, terceirizar a gestão operacio-
nal através do leasing operacional, contratar segu-
ros e benefícios para a empresa e funcionários e 
realizar a aquisição de caminhões e produtos/
serviços em pós-venda por meio de atendimento 
especializado em nossas concessionárias”, com-
plementa Barroso.

Um dos maiores grupos empresariais do Brasil investe em amplas soluções para oferecer 
produtos customizados para o mercado de transporte de cargas
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MAIOR GRUPO DE CONCESSIONÁRIAS E 
DISTRIBUIDORA DE PNEUS 

A parceria com a montadora Mercedes-Benz tor-
nou a Rodobens a maior rede de distribuição de 
veículos comerciais e peças genuínas da marca 
alemã do País, com 27 pontos de venda presen-
tes em 13 estados brasileiros. Dois dos principais 
resultados do trabalho conjunto em 2019 foram o 
lançamento em Guarulhos (SP) do primeiro Mer-
cado de Peças para veículos comerciais do estado 
de São Paulo e o investimento de R$ 16 milhões 
na construção de uma nova concessionária em 
Cuiabá (MT), para venda de caminhões, ônibus 
e sprinters, beneficiando transportadores, pro-
dutores rurais e empresários do setor de varejo. 
Além de representar a Mercedes-Benz no Brasil, a 
Rodobens também comercializa pneus Michelin, o 
que a torna a maior distribuidora de pneus de car-
ga da América Latina. 

POTENCIALIZANDO OS RESULTADOS DAS 
EMPRESAS

Oferecendo soluções integradas para empresas 
de transporte através do modelo de leasing ope-
racional, a Rodobens conta com o atendimento de 
um time especialista em construir soluções cor-
porativas, realizando a gestão operacional de toda 
frota, otimizando o tempo das empresas para que 
foquem em seus negócios e reduzam custos. 

ALTA TECNOLOGIA NAS ESTRADAS 

A Rodobens atua, ainda, como uma das maiores 
administradoras independentes de consórcios 
do Brasil, segmento que permite levar à malha 
viária do País veículos com tecnologia de últi-
ma geração. Como administradora do Consórcio 
Mercedes-Benz, a Rodobens tem o consórcio para 
caminhões como uma das principais expertises.

Um dos mais recentes produtos lançados é o Pla-
no Agro, que viabiliza a aquisição do novo Actros, 
o primeiro caminhão digital do mercado. Com sis-
tema que substitui retrovisores convencionais por 
câmeras digitais e diferenciais em conectividade e 
recarga sem fio, o novo Actros chega ao mercado 
em março deste ano com motor OM 471 de 530 
cavalos.  Com essa modalidade, clientes podem 
adquirir três Novos Actros em uma única compra, 

sendo que o primeiro veículo será disponibilizado 
por meio de financiamento CDC, sem entrada e 
com parcelamento em até 60 meses, e os outros 
dois modelos serão entregues por sorteios ou me-
diante lance durante o consórcio.

MAIS SEGURANÇA PARA QUEM ESTÁ AO VOLANTE

Segurança e qualidade de vida para quem atua no 
setor de transporte rodoviário de cargas também é 
uma das prioridades da Rodobens. Atuando como 
corretora de seguros em parceria com as mais im-
portantes companhias do segmento no País, um 
dos principais produtos da área é o Sob Medida, 
para caminhões leves, pesados, extrapesados e 
rebocadores, oferecendo instalação de rastreado-
res e valor calculado proporcionalmente à quilo-
metragem rodada.

Além disso, a Rodobens oferece soluções exclu-
sivas para motoristas, transportadoras, distribui-
dores e proprietários de transportadoras, como 
Seguro de Transporte e Gerenciamento de Riscos 
para monitoramento, redução na perda e roubo de 
cargas e contribuição no cumprimento de prazos 
de entrega. Dispõe ainda de um portfólio com-
pleto, composto por Seguro de Automóveis, Resi-
dencial, Odonto, Vida, entre outros, que garantem 
a segurança no dia a dia  e visam dar mais con-
forto e estabilidade tanto para o cliente como para 
seus familiares. 
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Rodobens

Wagner da Fonseca Salvadori

(11) 2192-3008

wagner.salvadori@rodobens.com.br

www.rodobens.com.br
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VB
VB dispõe de cesta de benefícios para todos os tipos 
de empresas

Há mais de 20 anos atuando no mercado de ges-
tão de benefícios, a VB Serviços - empresa do 
grupo norte-americano FLEETCOR®, líder mundial 
em meios de pagamentos e gestão de despesas 
- atende quase 30 mil clientes no Brasil, incluindo 
empresas de todos os portes e segmentos. 
Os benefícios e serviços da VB valorizam funcio-
nários e clientes, ajudando na fidelização e no au-
mento da produtividade nas empresas. A VB está 
sempre atenta para identificar as necessidades 
dos clientes e oferecer, cada vez mais, soluções 
integradas de benefícios, visando otimizar os cus-
tos das empresas.  
A companhia ocupa a liderança na comercializa-
ção e distribuição de Vale-Transporte, operando 
com mais de 1.200 empresas de ônibus espalha-
das pelo País. 

CULTURA DA INOVAÇÃO ESTÁ NO DNA 
“Nossa estratégia é oferecer uma cesta completa 
de soluções de benefícios para facilitar o dia a dia 
do cliente e contribuir para a redução de custos”, 
afirma o presidente da VB, Henrique Freire de Mo-
raes. O desafio, diz, é fazer com que as empresas 

mantenham os benefícios dos colaboradores gas-
tando menos. Para isso, é preciso oferecer solu-
ções econômicas e inovadoras, que ajudem o RH 
a gerenciar as suas atividades administrativas, de 
modo que sobre mais tempo para focar na gestão 
de pessoas de forma estratégica.
Para isso, as solicitações de benefício são feitas 
online, sem intermediários, pelo portal da VB. “A 
empresa tem em seu DNA a cultura da inovação e 
as novas tecnologias representam oportunidades 
para aprimorar e desenvolver novos produtos e 
soluções”, afirma Moraes.
A VB oferece também um aplicativo que permite 
aos usuários acessar informações como saldos, 
extratos e históricos de recargas. Assim, benefí-
cios como VB Vale-Transporte, VB Refeição, VB 
Alimentação, VB Combustível, VB Dental, VB Pre-
sente e VB Despesas podem ser acompanhados 
pelo usuário através de seu próprio celular. 

BENEFÍCIOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS

VB Vale-Transporte – A VB é líder nesse segmen-
to no País, com cerca de 1 milhão de usuários. 

As soluções desenvolvidas ajudam na otimização e controle de custos, na retenção de talentos 
e no aumento da produtividade
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O Vale-Transporte é um direito do trabalhador 
previsto pela Lei nº 7.418, de 1985. Para ajudar 
as empresas a economizar custos com VT em 
até 30% foi criado o VB Poupador, uma ferramen-
ta que permite mensurar os créditos necessários 
para garantir a locomoção dos colaboradores, evi-
tando assim, o acúmulo de saldo nos cartões sem 
prejudicar o deslocamento dos usuários.

VB Alimentação – Substitui as convencionais 
cestas básicas, possibilitando que o colaborador 
escolha onde deseja fazer as compras, conforme 
suas preferências e necessidades da família. 

VB Refeição – Oferece as opções de bandeiras 
Ticket e VR, duas das maiores do mercado, que 
têm uma ampla rede credenciada de restaurantes 
e lanchonetes. Pode ser contratado por empresas 
com apenas um colaborador. 

VB Combustível – É uma maneira prática e efi-
ciente de pagar as despesas com abastecimento 
dos colaboradores, pois centraliza os gastos em 
um único meio de pagamento, garantindo uma 
melhor gestão. Com o cartão, é possível eliminar 
os processos manuais de adiantamento, reem-
bolso e prestação de contas, minimizando o risco 
de fraudes. 

VB Dental – Com abrangência nacional, o pla-
no odontológico foi desenhado pela seguradora 
MetLife especialmente para os colaboradores das 
empresas atendidas pela VB. O plano dá aces-
so a uma ampla rede credenciada para procedi-
mentos odontológicos como consultas, urgência, 

radiologia, próteses, cirurgia e tratamentos em ge-
ral, e garante descontos em medicamentos.

VB Presente – Aceito em milhares de estabeleci-
mentos do Brasil, esse cartão pré-pago pode ser 
utilizado em campanhas de incentivo e de grati-
ficação, premiações e ações promocionais de re-
lacionamento com colaboradores, clientes, forne-
cedores e parceiros. Além da bandeira Good Card, 
este ano foi lançado o VB Presente Mastercard, 
ampliando assim as opções para as empresas. 

VB Despesas – É um cartão pré-pago que auxilia 
na organização e controle das despesas adminis-
trativas, eliminando a burocracia dos reembolsos 
de despesas dos funcionários e colaboradores 
com notas fiscais, além de prevenir fraudes inter-
nas, dando maior transparência aos gastos da or-
ganização.

Reconhecida e valorizada no mercado de gestão 
de benefícios, a VB coleciona premiações impor-
tantes. É bicampeã do Top of Mind de RH na cate-
goria Vale-Transporte, ganhou por seis anos con-
secutivos o prêmio Melhores Fornecedores de RH, 
além de ter conquistado três vezes o prêmio Con-
sumidor Moderno e ter sido vencedora em uma 
edição do prêmio Fornecedores de Confiança.  

Henrique Freire de Moraes, CEO da VB

Equipe VB ganha prêmio Consumidor Moderno

VB
(11) 3004-4210 – Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 725 4210 – Demais localidades

comercial@vb.com.br

www.vb.com.br
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Veloe aposta no mercado PJ e lança vale-pedágio 

O mercado corporativo é de extrema importância 
para a Veloe, unidade de negócios da Alelo para 
pagamento automático de pedágios e estaciona-
mento, por isso a marca está sempre em busca de 
soluções que facilitem o dia-a-dia deste usuário. 
A Veloe acaba de criar o vale-pedágio, um recurso 
que permite maior controle de gastos das empre-
sas com pedágios e pode ser usado por pequenas, 
médias e grandes empresas. 

“Com esta solução, o cliente calcula os custos que 
um caminhão terá em determinado trajeto e carre-
ga a sua conta Veloe com o valor necessário. Isso 
evita desvios de rotas, ajuda no planejamento e 
reforça o atendimento à Lei do vale-pedágio”, ex-
plica Petrus Moreira, superintendente de Produtos 
e Finanças da Veloe. 

Com a criação da Lei nº 10.209, (março/2001), o 
vale-pedágio passou a ser obrigatório. Assim, os 

Veloe

embarcadores ou equiparados passaram a ser 
responsáveis pelo pagamento antecipado do pe-
dágio e fornecimento do comprovante ao trans-
portador rodoviário.

A grande vantagem com esta alteração na legis-
lação é que não é mais possível embutir o custo 
do pedágio no valor do frete contratado. Isso era 
bastante utilizado anteriormente e fazia com que o 
seu custo recaísse diretamente sobre o transpor-
tador rodoviário de carga e, agora com a lei, isso 
muda bastante. 

Um dos grandes diferenciais do vale-pedágio da 
Veloe é que, caso o transportador não utilize todo o 
valor do saldo disponível, a empresa de transporte 
não perde os recursos. Os valores ficam acumula-
dos e podem ser usados ou devolvidos futuramen-
te. “Além disso, o cliente pode acompanhar a rota 
feita pelo motorista e obter informações sobre as 

Marca desenvolve solução tecnológica que oferece mais segurança e produtividade  
para as transportadoras
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passagens nas praças de pedágios. Isso sem falar 
na economia de tempo e dinheiro que ele vai ter”, 
diz Moreira. 

A cobrança eletrônica é a forma mais eficiente de 
efetuar o pagamento de pedágio, além de uma 
solução econômica e ambiental, já que a redução 
do consumo de combustível leva a diminuição nas 
emissões de poluentes. Dependendo das carac-
terísticas de um caminhão e o tamanho das filas 
de espera no pedágio, o consumo de diesel pode 
ser até 89% menor. O que só reforça a adoção do 
sistema de pagamento automático de pedágios 
para frotas. 

Este tipo de pagamento é tendência mundial por 
conta da fluidez e economia de tempo e dinheiro. 
Se você pensar em  uma empresa que tem veí-
culos circulando por todo o País, a economia é 
enorme. Um caminhão com 3 eixos gasta R$0,52 

de diesel em cabine manual de pedágio com fila 
e se for automática o custo é de R$0,25, de acor-
do com estudo realizado pela Universidade de 
São Carlos. 

Ter a tag para pagamento automático de pedágio 
aliada ao serviço que oferece o controle de infor-
mações, gestão inteligente e acompanhamento do 
trajeto com total transparência de forma simples 
e acessível, faz toda a diferença. “Na Veloe temos 
a tecnologia e inovação que o setor precisa. Um 
gestor de frotas pode encontrar os dados no por-
tal pelas placas de veículos, pelo número da tag 
ou por informações que ele mesmo parametriza, 
como centro de custo, filial, regional ou por área, 
permitindo um extrato detalhado somente com 
as informações que precisa.  Além de um time de 
consultores que conhece as necessidades dos 
gestores de frotas e auxilia nas importantes evo-
luções no modelo de gestão”, reforça o executivo 
da Veloe.

O transporte rodoviário predomina no Brasil e cor-
responde a 60% de tudo o que é transportado no 
País. Buscar alternativas atrativas que tragam eco-
nomia, rapidez e sustentabilidade é fundamental 
para as empresas. Com este lançamento a Veloe 
passa a oferecer mais uma opção para o cliente 
pessoa física que precisa de controle e transpa-
rência nas informações e agrega ainda mais valor 
para seus clientes. 

Petrus Moreira, superintendente de Produtos e Finanças da Veloe

Veloe
3003-9880 – Capitais e regiões metropolitanas.

0800 208 9880 – Demais localidades

comercial@veloe.com.br

www.veloe.com.br
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Gestão de pneus: uma das soluções para gerar 
economia na estrada

Vipal

Como gerar economia através da gestão de 
pneus? Esta é a pergunta que não sai da cabeça 
de todos os transportadores. A Vipal Rede Autori-
zada tem algumas respostas para a questão, tra-
zendo toda sua gama de conhecimento, informa-
ções e tecnologia de quem tem mais de 46 anos 
de estrada para ajudar aqueles que transportam 
o Brasil sobre rodas. Em conjunto com os mais 
de 200 reformadores de sua Rede Autorizada, a 
Vipal Borrachas volta, cada vez mais, suas aten-
ções ao assunto.

O foco na gestão de pneus vem ao encontro da 
permanente busca da empresa em trazer soluções 
para o dia a dia do transportador. André Nedeff ge-
rente Nacional de Frotas da Vipal, alerta que o pneu 

funciona como um agente fiscalizador do veículo, 
apontando o que está funcionando e onde pode-se 
economizar. “A gestão de pneus dá uma visão que 
oferece um olhar amplo no que se refere aos gas-
tos de uma frota”, sustenta. Nedeff acrescenta que 
“operar com prevenção e acompanhar o desenvol-
vimento dos pneus para saber do seu desgaste e 
situação é muito importante para os transportado-
res, pois diminui os riscos com custos desneces-
sários, além de ser essencial para manter um equi-
líbrio interno na gestão da empresa de transporte”.

BANDAS ECO E MANCHÃO ARAMIDA

Seguindo o conceito de proporcionar menor custo 
ao transportador por meio da gestão dos pneus, a 

Vipal Rede Autorizada traz serviços e produtos exclusivos, além de informações sobre 
qualificação de equipes, programas e softwares de gestão

Vipal conta com a sua linha de Bandas ECO, que 
tem como principal objetivo gerar economia de 
combustível através do que há de mais avançado 
em termos de tecnologia de produtos no segmen-
to. “Isso se deve ao uso de compostos especiais de 
borracha de alta tecnologia e configuração de de-
senho das bandas, que permitem até 10% de eco-
nomia de combustível já comprovados no Brasil e 
exterior”, explica Nedeff. Com o composto ECO, a 
Vipal possui desenhos como VRT2, DV-UM3, DV-
-UM3B, VL110LA e VLW, oferecendo soluções para 
diversas aplicações, tipos de piso e eixos.

Outra solução é o Manchão Aramida, extrema-
mente resistente a impactos e ao mesmo tempo 
mais leve e flexível que os manchões tradicionais, 
o que dificulta o surgimento de vincos na área re-
parada. Produzido com fibra de aramida, reforço 
têxtil leve e flexível utilizado em coletes à prova de 
bala e cintos de segurança, é cinco vezes mais re-
sistente que o aço, garante menor interferência no 
balanceamento dos pneus, dificulta o surgimento 
de vincos e evita o desgaste irregular.

QUALIFICANDO EQUIPES

Outra resposta que só a Vipal traz aos transporta-
dores é a de “como qualificar as equipes”. A em-
presa conta com treinamentos, cursos e softwa-
res para registrar e facilitar as rotinas da gestão de 
pneus. A partir da Univipal, a Universidade Corpo-
rativa da Vipal, seus parceiros passam por cursos 

e treinamentos (presenciais ou in loco) nas áre-
as técnica, comercial e de gestão, que melhoram 
o atendimento a toda a cadeia produtiva. Como 
um de seus treinamentos de maior referência, a 
Univipal tem o curso de Gestão de Pneus, dirigido 
a proprietários de transportadoras, controladores 
de frotas e equipe de manutenção, e que tem por 
objetivo proporcionar maior conhecimento sobre 
pneus, processo de reforma e cuidados básicos 
com a manutenção dos mesmos.

Com o intuito de prolongar a vida útil do pneu e ofe-
recer ainda mais economia para o transportador, a 
Vipal traz o Programa de Orientação ao Transpor-
tador (Protrans), capaz de promover diagnósticos 
completos dos pneus. O Protrans aponta os me-
lhores caminhos para rodar com mais segurança, 
desempenho e o menor custo por quilômetro pos-
sível. Afinal, os pneus dizem muito sobre a saúde 
do negócio de uma frota. 

A Vipal ainda conta com o Pneuplus, um software 
de gestão da vida dos pneus para ajudar as frotas a 
economizarem. Também desenvolvido exclusiva-
mente para clientes Vipal, acompanha tudo o que 
acontece com os pneus, além de programar ins-
peções e manutenções sempre que necessário. 

André Nedeff, gerente Nacional de Frotas da Vipal

Vipal

André Nedeff

(51) 3205-3000

vipal@vipal.com.br

www.vipal.com.br
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A melhor solução de redundância do mercado é líder 
no combate ao JAMMER

3S Tecnologia

Com recuperações que superam a marca de R$75 
milhões em veículos e cargas, o Imobilizador 3S se 
consolida como a melhor solução de redundância 
do mercado. Após três anos desde o seu lança-
mento, tem a sua eficácia comprovada através da 
ação efetiva em 170 casos de tentativas de roubo 
de casco e carga, está presente em mais de 400 
transportadores tendo mais de 12.000 unidades 
comercializadas.

O engenheiro e diretor técnico da 3S, Clovis Augus-
to Manfio, explica a tecnologia como sendo “um 
sistema de redundância independente do rastre-
ador principal, que proporciona uma imobilização 
efetiva, não podendo ser revertida pelos ladrões 
sem o uso de peças específicas, ferramentas es-
peciais e tempo”.

A imobilização é acionada automaticamente na 
tentativa de violação da instalação ou fraude, na 
detecção do uso de Jammer, remotamente com o 
envio de comando, na violação de cercas eletrô-
nicas e através da integração com o rastreador 
principal.

A função de detecção de Jammer é 150 ve-
zes mais precisa que o padrão de mercado, 

minimizando o impacto nas operações causados 
por “falso Jammer”, tão comum nos sistemas 
convencionais.

O sistema patenteado pela 3S Tecnologia é o úni-
co no mercado totalmente eletrônico e sem o uso 
de relés, atua diretamente na eletrônica do cami-
nhão de maneira segura e sem comprometer a 
garantia.

Com 15 anos de experiência, a 3S Tecnologia é 
uma empresa especializada em soluções de ras-
treamento e monitoramento de veículos pesados e 
frotas, recuperação de veículos roubados, painéis 
de gestão logística e telemetria para a redução de 
acidentes. 

3S Tecnologia

Clovis Augusto Manfio

(11) 4186-9696 / (11) 98333-9720

clovis.manfio@3stecnologia.com.br

www.3stecnologia.com.br
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Conheça o programa 
de especialização
setcesp.org.br/ult

Duração do curso
12 meses
280 horas

Horário das aulas
aos sábados  
das 8h30 às 17h30

Gestão de 
transporte e 
logística
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Torre de controle logístico

Apisul

Há 34 anos o Grupo Apisul vem se destacando em 
todos os segmentos em que atua, entregando so-
luções de seguros, monitoramento, regulação de 
sinistros, cadastro de motoristas, Gerenciamento 
de Riscos e Gerenciamento Logístico, o que o torna 
único no mercado. Pioneira em projetos de torres 
de controle logístico, a Apisul entrega soluções in-
vestindo constantemente em tecnologias inovado-
ras, que traduzem resultados excepcionais em seus 
clientes, voltados à ganho de produtividade, mitiga-
ção de riscos e eficiência em toda a cadeia logística. 
Através do software ApisulLog 2.0, desenvolvido 
por especialistas da empresa, atende-se os mais 
diversos segmentos do mercado: automotivo, in-
dustrial, frigorífico, florestal, farmacêutico, produ-
tos químicos, combustível, eletroeletrônicos, entre 
outros. Sendo assim, tem fácil aderência à vários 
tipos de operações, e por ser uma solução desen-
volvida internamente, pode ser customizado de 
acordo com a necessidade de cada cliente, de for-
ma rápida e personalizada.
Além da expertise técnica presente na construção 
conceitual e sistêmica, a ferramenta conta com 
capacidade de recepcionar o posicionamento de 

40 tecnologias de rastreamento do mercado, ga-
rantindo assim, que empresas que possuem diver-
sas tecnologias em sua frota possam aderir a um 
sistema único de gestão logística.
“Temos a solução sistêmica que monitora todas 
as etapas do transporte e a expertise de mercado 
para desenvolver e implantar um projeto customi-
zado visando atender as necessidades dos nossos 
clientes”, conforme explica o gerente de Projetos 
Logísticos, Marco Badim.
Para saber mais confira agora a entrevista que 
Marco Badim concedeu à Revista SETCESP e en-
tenda sobre as vantagens da Torre de Controle 
Logístico:
Quais as vantagens para os embarcadores im-
plantar a torre de controle?
Badim: As vantagens variam de acordo com o 
perfil do cliente e os benefícios diversificam de 
projeto para projeto. Portanto é importante en-
tender as características das operações para 
definição do objetivo e implementação dos indi-
cadores que o nortearam. Vejam algumas opor-
tunidades exploradas em cases de sucesso do 
Grupo Apisul:

A importância de uma gestão integrada no gerenciamento logístico para o setor de transporte 
de cargas 
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e devoluções, implementando rotinas que ga-
rantem velocidade na tratativa de ocorrência;

• Aumento da eficiência da operação, com re-
dução dos tempos de carregamento, entrega, 
coleta e paradas indevidas durante a viagem;

• Sinergias operacionais, redução desloca-
mento vazio (Insumos /Produtos Acabados);

• Redução nos índices de reajuste de frete, 
com aumento da produtividade da operação;

• Implantação de frota dedicada em trechos 
com alta performance;

• Transporte colaborativo;
• Redução de acidentes; e
• Programação de avaliação do nível de servi-

ço das transportadoras.
Além dos embarcadores, quais as principais van-
tagens para os transportadores?
Badim: Nos últimos anos acompanhamos um 
movimento muito forte das transportadoras, ex-
plorando várias oportunidades neste segmento, 
tais como:

• Argumento para operar com tarifas diferen-
ciadas;

• Redução de acidentes, com gestão de velo-
cidade e controle de jornada;

• Redução no consumo de combustível limi-
tando a velocidade máxima do veículo;

• Redução de deslocamentos vazios, identifi-
cando as ofertas de cargas x disponibilidade 
de veículos de acordo a localização;

• Redução de horas extras, com monitora-
mento das entregas e previsibilidade do re-
torno dos veículos à filial e matriz;

• Aumento da eficiência da frota, evitando pa-
radas desnecessárias e cumprimento das 
agendas de entrega, reduzindo os tempos de 
carregamento e descarga;

• Qualidade e confiabilidade das informações 
para o cliente;

• Diferencial em processos de BID;
• Gestão de documentos (canhotos), agilizan-

do o processo de pagamento de fretes; e
• Visibilidade de todos os veículos em um úni-

co software, independente da gerenciadora 
de risco atuante no veículo.

Quais são as etapas para implantação de uma 
Torre de Controle Logística?
Badim: A primeira etapa, e a mais importante, é o 
mapeamento do processo. Precisamos entender a 

operação do cliente, identificar gargalos e oportuni-
dades de redução de custo, como também os pro-
cessos internos referentes ao ciclo do transporte 
para definição do escopo técnico. A segunda eta-
pa é o detalhamento do escopo técnico: definição 
das tecnologias que serão implantadas no projeto, 
integração entre os sistemas, dimensionamento e 
infraestrutura da equipe que será designada para 
o projeto, os indicadores e as metas de cada etapa 
da operação e as instruções de trabalho. A terceira 
etapa será para realização das configurações dos 
sistemas e contratação da equipe de monitora-
mento, além de treinamentos dos stakeholders. Em 
seguida, iniciamos o monitoramento da operação 
com reuniões continuas de resultados e análises 
da evolução do processo visando alinhamentos 
operacionais e planos de ação.
Para 2020 o Grupo Apisul tem como propósito 
incrementar o sistema incorporando mais tecno-
logia, com o uso de Inteligência artificial em seus 
processos de monitoramento logístico, com o ob-
jetivo de reduzir acidentes e aumento da eficiência 
da operação e qualificando ainda mais suas solu-
ções voltadas ao segmento em que atua. 

Apisul

Marco Badim

(11) 94136-6247

marco.badim@apisul.com.br

www.apisul.com.br

Marco Badim, gerente de Projetos Logísticos
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Sensor de Fadiga e Alerta de Colisão   
Tecnologia Embarcada

Asmontech

A Asmontech Technologies apresenta soluções 
focadas na prevenção de acidentes, monitorando 
a condução dos veículos, garantindo mais segu-
rança. O Brasil é o 4º País com maior número de 
mortes no trânsito. Os custos ultrapassam R$199 
bilhões (DPVAT 2017). Além disso, os altos índices 
de roubos, furtos e acidentes, causam enormes 
prejuízos as transportadoras.
A preocupação com a segurança tornou-se indis-
pensável e permite aliar tecnologia com operações 
logísticas. A Asmontech desenvolveu uma solução 
de videomonitoramento específica para o setor 
automotivo, pronta para suportar a severidade do 
ambiente do Transporte de Carga. 
Um estudo aponta redução de até 84% nos índices 
de acidentes com o uso da solução, contribuindo 
com resultados financeiros e operacionais. Por 
meio da plataforma web e aplicativo para mobile, 
o sistema proporciona acesso online as imagens 
e atendimento e suporte nacional para mais de 
5 mil equipamentos instalados. 

SENSOR DE FADIGA E ALERTA DE COLISÃO
A tecnologia monitora o comportamento do mo-
torista por meio de inteligência artificial, tendo 
como premissa a prevenção de acidentes. A solu-
ção identifica maus hábitos na direção como: uso 
de celular, cigarro, bocejos e distrações, emitindo 
alertas tanto para o motorista quanto para Central. 
Integrado a essa solução, o Alerta de Colisão e 
Mudança de Faixa, são importantes ferramentas 
para evitar acidentes. 

É a Asmontech contribuindo para um trânsito mais 
seguro. 

Asmontech

Rafael Nesso

(19) 3876-6368

rafael.nesso@asmontech.com.br

www.asmontech.com.br

O Sensor de Fadiga da Asmontech é um sistema avançado de inteligência artificial que trata 
o comportamento do motorista
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faz a diferença!

Prepare-se para mostrar que  
a sua transportadora

Vem aí!
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Autotrac prepara seus próximos 25 anos

Autotrac

Com mais de 25 anos de operação no Brasil, a 
Autotrac é pioneira em tecnologias de rastrea-
mento no Brasil e deu início a sua história quando 
Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1, 
fundador e presidente da companhia até os dias 
de hoje, trouxe para o Brasil uma inovadora tec-
nologia, e desde então, não parou de crescer e de 
apresentar novas soluções para o transporte rodo-
viário e urbano, ferroviário e aquaviário de cargas.

Em 2019 não foi diferente: a empresa continuou 
em ritmo de intenso desenvolvimento. 

Inaugurou uma nova sede corporativa mais am-
pla e moderna, localizada no centro empresarial 
da capital federal. Também inaugurou dois novos 
hubs (estações de comunicação de dados), uma 
em Brasília/DF e outra em Anápolis/GO, o que am-
pliará sobremaneira a redundância dos sistemas 
de comunicação.

LANÇAMENTOS DE NOVOS PRODUTOS E 
SERVIÇOS

A empresa lançou muitos produtos novos em 
2019, dentre eles: a versão de terminais mobile ba-
seada em tecnologia Android, conectados via wi-fi 

Mantendo conexões duradouras e de alta qualidade com seus clientes, a empresa investe 
cada vez mais para seguir crescendo.

aos equipamentos de rastreamento instalados no 
veículo.

E para melhorar a prevenção de acidentes e reduzir 
custos operacionais, a empresa desenvolveu uma 
completa solução de telemetria baseada nos pa-
drões CAN e OBD, integrada com Rotograma Fa-
lado e Replay Automático de viagens em ambiente 
virtual utilizando técnicas de “gameficação”. E vêm 
mais novidades aí em 2020.

CÂMERAS EMBARCADAS

A última novidade do pacote de lançamentos da 
Autotrac é o sistema de câmeras embarcadas. O 
sistema de gravação de vídeos está integrado aos 
rastreadores Autotrac com uso de um DVR (digi-
tal video recorder). “Uma exclusividade da Auto-
trac é que os vídeos são acessíveis pelo mesmo 
software de rastreamento, SuperVisor Web, o que 
facilita a viagem”, detalhou Márcio Toscano, dire-
tor de marketing, comercial e pós-vendas.

EXPANSÃO DA REDE DE CONCESSIONÁRIOS

Outra ação estratégica importante foi a expan-
são da rede autorizada de atendimento a clientes. 
Já são 44 unidades distribuídas em todo o País 
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realizando atendimentos padronizados de venda, 
pós-vendas e assistência técnica. 

PERSPECTIVAS PARA 2020

Adotando uma rígida disciplina financeira e inves-
timentos contínuos em tecnologia, a AUTOTRAC 
manteve seu ritmo contínuo de crescimento em 
2019 e está muito otimista com o futuro que se 
projeta para o País. “Somos uma empresa muito 
saudável do ponto de vista econômico-financeiro 
e desde 2001 temos lucro todos os anos: embora 
pareça algo óbvio, isso é raro no nosso segmento. 
Em função dessa estrutura sólida, estávamos pre-
parados para continuar crescendo mesmo em perí-
odos difíceis como o que passamos recentemente, 
e pudemos aproveitar os anos de menor demanda 
do mercado para investir no treinamento do time, 
desenvolvimento de novos produtos, melhoria dos 
produtos já existentes, fortalecimento da infraes-
trutura tecnológica e expansão da nossa rede de 
atendimento ao cliente. Acreditamos que em 2020 
a economia vá crescer de forma mais robusta, o 
que deve se sustentar também para os anos se-
guintes. A maior oferta de crédito e o crescimento 
do nível de emprego fortalecerão o consumo inter-
no e isso aliado a um bom ritmo nas exportações 

terá efeito imediato no setor de transportes e logís-
tica. Fizemos bem nosso dever de casa e estamos 
preparados para atender as demandas que surgi-
rão a partir desse novo momento do TRC”, explica 
Toscano.

Outro aspecto relevante do sucesso da AUTOTRAC 
é o fato da empresa contar até hoje com o seu 
fundador na liderança da empresa: “Em 1993, ini-
ciei esse negócio no Brasil de forma corajosa. Na-
quela época eu não vendia um produto, mas sim 
uma cultura. Passados 25 anos, vejo com satis-
fação que a AUTOTRAC se solidificou e os nossos 
clientes também cresceram com os produtos e 
serviços que entregamos a eles. Olho para a fren-
te e vejo mais 25 anos de sucesso e crescimento 
conjunto com o transporte  logística que são es-
senciais para o sucesso do nosso País”, conclui de 
forma confiante no futuro, Nelson Piquet. 

Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1 e presidente 
da AUTOTRAC

Márcio Toscano, diretor de marketing, comercial e pós-vendas

Autotrac
(61) 3307-7000 

0800 701 2345 

autotrac@autotrac.com.br

www.autotrac.com.br
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Cargo X traz eficiência para transportadoras  
de todo Brasil

Cargo X

2019 foi um ano de muitas novidades na Cargo X. 
A logtech brasileira fundada em 2013 e que tem 
como objetivo tornar as transportadoras brasilei-
ras mais eficientes, anunciou uma série de medi-
das e serviços com o intuito de fomentar o negócio 
de transportadores em todo Brasil. 

Entre as iniciativas, estão: aporte de 100 milhões 
de reais em 2019 em oferta de capital de giro aos 
transportadores, marketplace exclusivo e gratuito 
com mais de dez mil cargas disponíveis e tecnolo-
gias como machine learning e big data para con-
trole de demandas, sazonalidade de fretes, emis-
são de documentos, otimização de rotas e mais.

“No fim do dia, somos um facilitador de toda a ca-
deia, ajudando a fortalecer a economia do País. 
Os transportadores do Brasil hoje contam com a 
tecnologia da Cargo X para escalar seus negócios. 
O maior impacto de tudo isso é o aumento de pro-
dutividade do setor e como consequência, cres-
cimento econômico”, explica o CEO da Cargo X, 
Federico Vega.

“Nosso objetivo é que as nossas empresas parcei-
ras de todos os tamanhos vejam suas operações 

Logtech brasileira trouxe grandes novidades em 2019 e fala de expectativas para 2020

crescerem por meio das soluções oferecidas pela 
Cargo X. E em 2020, proveremos ainda mais servi-
ços centrados nas necessidades de nossos clien-
tes e parceiros. Ao proporcionarmos tecnologia e 
inovação, reforçamos a nossa sólida parceria com 
as transportadoras”, afirma o COO da Cargo X, 
Daniel Carvalho.

INVESTIMENTO NO SETOR

Em agosto, a marca anunciou um aporte de 300 mi-
lhões de reais para capital de giro até 2020. Devido 
à grande procura das empresas do setor, a Cargo 
X fechou 2019 com 100 milhões de reais investi-
dos no mercado de transporte e em transportado-
ras de todos os tamanhos. Como consequência 
do sucesso, a empresa irá expandir seu pacote de 
serviços para que todos os segmentos do mercado 
de transportes sejam incluídos, e prevê um investi-
mento na ordem de 500 milhões de reais capital de 
giro para transportadoras especializadas em dife-
rentes setores e com rotas em todo País até 2020.

“Como próximos passos, queremos que as trans-
portadoras brasileiras de todos os tamanhos ve-
jam suas operações crescerem, cada vez mais, por 
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meio dos serviços oferecidos pela Cargo X. Eles 
são nossos parceiros”, comenta o COO da Cargo X.

INOVAÇÃO PARA CRESCER

A importância da inovação para este mercado é 
imprescindível; trata-se de uma aliada de todos 
estes players, pois os torna mais eficientes e pro-
dutivos. Mas implementar inovação não é algo 
simples. “O nosso maior desafio é trazer todos 
para o online e reduzir a ociosidade de caminhões 
que hoje viajam até 40% do tempo vazios. No caso 
dos caminhoneiros, a tecnologia ajuda a tornar 
o seu trabalho mais seguro e rentável. Para as 
transportadoras, nosso principal cliente e parceiro, 
existe uma grande oportunidade de fornecer uma 
série de produtos e serviços que, no passado, sem 
a tecnologia, seriam impossíveis de serem presta-
dos”, completa Daniel.

Na prática, uma das maiores facilidades ofereci-
das desta tecnologia para o dia a dia é a otimiza-
ção no trabalho de planejamento de viagens, tan-
to para a conexão entre quem procura um frete e 
quem o executa, quanto para o aproveitamento do 
tempo. Como consequência, a tecnologia permite 
que os players do setor se tornem mais compe-
titivos. É essa a proposta da Cargo X para 2020: 
ser um ecossistema colaborativo, onde todos se 
ajudam. E nessa rede, onde as empresas passam 
a acessar tecnologia, a Cargo X se posiciona como 
uma facilitadora da transformação digital, com o 
objetivo de tornar seus parceiros fortes para se 
destacar neste mercado. 

A empresa hoje já capacita as pessoas para a 
revolução digital a partir do momento em que as 
ensina a navegar neste novo cenário. “Hoje, ajuda-
mos a tornar mais ágil e eficiente toda uma cadeia, 
e entendemos que vamos continuar a ser uma 
empresa que olha para o mercado e cria novas 
oportunidades, seja dentro da própria empresa, 
seja fomentando o setor, justamente para assegu-
rar que todos estes players sejam bem-sucedidos 
no futuro do trabalho”, finaliza Vega.

UM MARKETPLACE DIFERENCIADO

Em 2019, também foi lançado o Cargo Force, 
o marketplace da Cargo X. O objetivo é que a 

plataforma conecte todas as pontas do ecossis-
tema de transporte por meio de alta tecnologia e 
outros benefícios. Em versão beta-teste exclusi-
va para convidados (http://cargoforce.com.br/), o 
Cargo Force recebe investimento da Cargo X na 
ordem de R$ 30 milhões a R$ 50 milhões até 2020.

Por meio do marketplace, os transportadores de 
qualquer porte podem encontrar cargas (lotação 
ou fracionadas) das empresas. Ao fazerem parte 
do Cargo Force, as empresas poderão dar cotação 
diretamente às embarcadoras; e as embarcado-
ras, por sua vez, consiguirão fechar negócio com 
os transportadores sem intermediários. A meta é 
que, até 2020, seis mil empresas estejam presen-
tes de forma ativa na plataforma. 

Cargo X

Fabio Lobo / (11) 97028-8935

fabio.lobo@cargox.com.br

Fabio Cracasso / (11) 97162-2109

fabio.cracasso@cargox.com.br

www.cargox.com.br
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Com novas soluções e internacionalização, Omnilink 
cresceu 36% em vendas em 2019

Omnilink

Empresa ampliou pontos de atendimento e lançou soluções para ajudar transportadores na 
redução de riscos e prejuízos com acidentes e roubos de carga

A Omnilink, companhia de soluções de IoT e teleme-
tria voltadas à segurança e prevenção de riscos e de 
gestão de frotas, com tecnologia para monitoramen-
to de veículos, comemora o crescimento de 36% em 
suas vendas em 2019. O crescimento continua a ser 
impulsionado pela recente ampliação dos pontos de 
atendimento para manutenção e instalação de equi-
pamentos. Além disso, a empresa lançou soluções 
inovadoras, como o Sensor de Fadiga do Motorista, e 
também iniciou a internacionalização da marca.

O momento de crescimento reflete a nova fase da 
companhia, adquirida em 2019 pela Show Tecno-
logia, empresa líder no atendimento ao setor pú-
blico, desenvolvendo soluções customizadas para 
o rastreamento de ativos móveis e pessoas, com 
operações no Brasil e EUA. 

“Com a aquisição, novas oportunidades de negó-
cios surgiram para ambas as empresas, devido 
a somatória das tecnologias e também pelo au-
mento da abrangência de atuação. É o casamento 

perfeito. Cresceremos, ainda mais este ano, porque 
as nossas soluções se completam e permitem que 
os gestores de risco e de frota consigam absorver 
um grande volume de informações para fortalecer 
a segurança do motorista e reduzir as ocorrências 
de acidentes e assaltos”, analisa Eduardo Lacet, 
CEO da Omnilink e Fundador da Show Tecnologia, 
que ainda conta com a sócia Cristiane Akiko.

Nos próximos dois anos, o objetivo é alcançar a 
liderança no setor. “Temos agora 700 pontos de 
atendimento para manutenção e instalação dos 
equipamentos. Também iniciamos a internacio-
nalização da marca. Com isso, os caminhões fica-
rão conectados via celular em países como Brasil, 
Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Chile, 
Bolívia, Peru, Colômbia e Equador”, revela o CEO.

INOVAÇÃO BASEADA EM IOT E TELEMETRIA

Em 2019, a Omnilink apresentou ao mercado a so-
lução Sensor de Fadiga do Motorista. A tecnologia, 
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que proporciona uma redução de mais de 90% nos 
acidentes, captura imagens infravermelhas atra-
vés de sensores e possui um processador de sinal 
digital de alta velocidade, que analisa se o motoris-
ta está dirigindo cansado ou distraído. A inovação 
integra a solução Omnisafe, desenvolvida para vi-
sualizar e gravar, em tempo real, as imagens cap-
turadas pelas câmeras instaladas nos veículos. O 
registro da viagem fica salvo no MDVR e pode ser 
transmitido por 4G, Wi-fi ou cartão de memória. 

Segundo Jones Ghisi, gerente de Novos Negócios 
da Omnilink, todos os dados e imagens podem ser 
acessados pelo gestor de frota para monitorar o 
comportamento dos motoristas e resolver impas-
ses sobre infrações e acidentes durante o trajeto. 
“Com um avançado algoritmo, o sensor detecta 
com precisão o cansaço real do motorista sob 
qualquer condição, emitindo um aviso que pode 
salvar vidas e evitar danos materiais”, explica.

Outra solução de destaque é o tablet Omni 
Connected Driver, que permite uma resposta mais 
rápida ao motorista por meio da conectividade. 
Com o terminal, o motorista tem acesso ao Roto-
grama Falado com Inteligência Artificial, que ca-
dastra novos pontos de risco de acidentes que ain-
da não foram mapeados pela visão do ser humano.

Recentemente, a Omnilink também apresentou a 
solução Omnifrota. Com um sistema de informa-
ção que permite maior produtividade e controle 
de custos, aumenta a segurança para o motorista, 
facilita a adequação às normas corporativas e pro-
move economia real de combustível.

“Conseguimos realizar, com uma única ferramen-
ta, o acompanhamento em tempo real dos veícu-
los da frota, reduzindo os custos de horas extras 
indevidas e mapeando as visitas realizadas pelas 
equipes de campo de forma precisa. O acesso é 
feito diretamente pelo navegador ou por aplicati-
vos disponíveis para Android e iOS”, detalha Ghisi.

INOVAÇÃO – ACREDITAMOS QUE O FUTURO 
SERÁ COMPARTILHADO E MAIS SEGURO. 

Para proporcionar maior economia e a utilização 
eficiente da frota, a Omnilink também possui a so-
lução Omnisharing, que gerencia o compartilha-
mento do veículo. “O caminhão não precisará ser 
de uso exclusivo da transportadora, ele poderá ser 
compartilhado. A vantagem é que você utiliza os ve-
ículos compartilhados de acordo com a sazonalida-
de de sua operação e com as tecnologias Omnilink 
para segurança do veículo e da carga. Isso é o futu-
ro da gestão de frotas”, acredita Ghisi. 

Eduardo Lacet, CEO da Omnilink e Fundador da Show Tecnologia

Omnilink

Rafael Freire Fontes

(11) 3025-0140

rafael.fontes@omnilink.com.br

www.omnilink.com.br
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Pósitron Stoneridge: inovação conectada com o futuro

Pósitron Stoneridge

Soluções de rastreamento em software com tecnologia high end e capacidade de customização 
em hardwares robustos 

Em 2019 a Pósitron Stoneridge, um dos principais 
players do setor automotivo com presença em 
mais de 20 países e referência no desenvolvimen-
to de soluções tecnológicas em rastreamento, co-
memorou seus resultados com lançamentos im-
portantes para o setor.

A empresa vem inovando, transferindo suas solu-
ções de rastreamento para o Universo IoT e Cloud 
– Amazon Web Services (AWS), hoje conhecidos 
como computação em nuvem. Com um investi-
mento de US$ 2 milhões em plataforma IoT, Cloud 
e desenvolvimento de protocolos de comunica-
ção MQTT (sigla em inglês para Message Queuing 
Telemetry Transport), aprimorando a escalabilida-
de em novas soluções logísticas com segurança 
e ampliando a possibilidade de customizações. 
Suas soluções de Carga, Carga SAT, Telemetria 
CAN, Jornada de trabalho, Gestão de frota e RFID 
(Radio-Frequency IDentification ou, em português, 
Identificação por Rádio Frequência) estão disponí-
veis nesta plataforma IoT AWS.

Foram lançadas as novas Iscas com redundân-
cia SIGFOX, equipamentos de alta performan-
ce com rádio frequência e RF433, rastreadores 
com tecnologia de comunicação GSM 4G CAT-
-M1, Bluetooth, CAN Bus e suporte para Tecla-
do e Terminal Satelital Orbcomm. Além disso, 
mais dois produtos passaram a fazer parte do 
portfólio da empresa: o Teclado Android Touch e 
o Rotograma Falado, que atua como copiloto ele-
trônico do motorista na prevenção de acidentes, 
com mensagens em áudio relevantes no trajeto e 
alertas configuráveis. 

Entre o fornecimento de equipamentos desen-
volvidos para veículos pesados, uma das prin-
cipais soluções são os sistemas MirrorEyeTM e 
CornerEyeTM, que substitui os retrovisores laterais 
do caminhão por um sistema de câmeras de alta 
definição, transmitindo a imagem por meio de te-
las instaladas no interior do veículo, o que propor-
ciona melhor visibilidade em todas as situações de 
trânsito, garantindo segurança para o motorista e 

outros usuários da estrada, além de melhor aero-
dinâmica e economia de consumo de combustível.  

A tecnologia Mirror EyeTM, apesar de ser uma no-
vidade no Brasil, já é uma solução oferecida pelo 
Grupo Stoneridge na Europa e algo que, certamen-
te, estará presente em todos os veículos dentro de 
alguns anos. Caminhões utilizando esta tecnologia 
devem chegar às estradas do País no primeiro se-
mestre de 2020 e com a chegada desta tecnologia 
no mercado brasileiro, a Pósitron Stoneridge está 
preparada para oferecer o sistema diretamente 
para as montadoras e também como solução para 
o consumidor final.

“Estar preparado para o futuro é ter infraestrutu-
ra que permita rápido crescimento, capacidade de 
desenvolvimento de novos softwares aplicados 
ao negócio de gestão de frotas, e principalmente, 
hardwares robustos que suportem toda esta opera-
ção”, afirma Obson Cardoso, diretor de operações da 
Unidade de Rastreamento da Pósitron Stoneridge.

Em rastreamento, a Pósitron Stoneridge é a única 
empresa do segmento com desenvolvimento pró-
prio de hardware, software, firmware e prestação 
do serviço, oferecendo ferramentas completas e 
soluções customizadas para o transporte e gestão 
de carga, além de ser uma das maiores fornecedo-
ras de equipamentos genuínos para as principais 

montadoras da América Latina e exportações para 
diversos países. 

A PÓSITRON STONERIDGE

A Pósitron é uma das principais fabricantes de 
acessórios automotivos e conta com uma trajetó-
ria de mais de 30 anos como importante empresa 
de segurança automotiva do Brasil.

Pertencente ao grupo norte-americano Stoneridge, 
a Pósitron une sua experiência em segurança e 
conforto automotivo com a tecnologia e qualidade 
de ponta da Stoneridge, resultando em uma com-
petitividade ímpar em soluções inovadoras em to-
dos os segmentos do mercado automotivo global.

Atuando em quatro áreas de negócios: Rastrea-
mento, OEM (Original Equipment Manufacturer), Se-
gurança/Conforto e Som Automotivo, a Pósitron se 
destaca por ser responsável pelo desenvolvimento 
do projeto completo, desde sua concepção até a 
prestação do serviço de monitoramento veiculares. 

Em segurança e conforto, oferece alarmes e aces-
sórios para veículos com o que há de mais mo-
derno em comodidade e segurança, transforman-
do seu carro em top de linha, e seus produtos de 
som automotivo unem qualidade e design diferen-
ciados numa das mais completas linhas de áudio 
com alta tecnologia. 

Obson Cardoso, diretor de operações da Unidade de Rastreamento 
da Pósitron Stoneridge

Pósitron Stoneridge

4020-3340 – Capitais e regiões metropolitanas

0800 770 3778 – Demais localidades

0800 775 1400 – Informações sobre produtos

www.positron.com.br
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Transformação digital e a gestão de frota

Pró-Frotas

Como a transformação digital ajuda a gestão de frotas a gerar mais resultados e reduzir custos 
com abastecimento

O ano de 2020 tem obrigação de ser melhor ou, no 
mínimo, trazer grandes transformações positivas 
para o setor. E se há algo a se apegar neste início 
de ano, esse algo é a inspiração. E como a inspira-
ção é sinal de boas notícias, acrescentamos umas 
pitadas de inovação e transformação digital para, 
quem sabe, fazer desta, a receita de sucesso para 
a nova década que se inicia.

O setor de transportes rodoviário de cargas vem 
presenciando algumas das mais severas crises 
que culminaram em frustradas expectativas quan-
to ao aumento da oferta, o que ocasionou a de-
flação do frete em 2015. Ainda hoje, a constante 
flutuação do preço do combustível coloca, mais 
uma vez, o setor na linha de frente dos impactos 
econômicos.

Por isso, as mudanças mais significativas acon-
tecem dentro de casa. A manutenção do seg-
mento está ligada à capacidade das empresas 
serem mais eficientes, apostando na redução de 

custos como um dos principais meios de alcan-
çar seus objetivos.

A adversidade é uma grande fonte de inspiração. 
Quando vemos algo se destacar em meio a tur-
bulências de toda espécie, certamente há ali, uma 
mudança na maneira de lidar com os desafios. 

“Se pensarmos em como estamos constantemen-
te sendo provocados para romper certos entraves 
cotidianos, fica claro como ainda há sistemas que 
não inspiram novas atitudes e inovação” – obser-
va Ricardo Brakarz, head do Pró-Frotas.

Para Ricardo, “inovar é encarar seus problemas de 
maneira disruptiva e mudar seu mindset a fim de 
promover as mais reveladoras ideias” – afirma.

Muito tem se falado sobre o que significa a trans-
formação digital. É um engano reduzir o termo ao 
mero sinônimo de tendência. A transformação di-
gital é uma mudança cultural pela qual as organi-
zações passam, a fim de reconstruir sua visão de 

mundo, resultando em novos modelos de negócio 
e fomentando ofertas mais alinhadas às necessi-
dades do público com um recorrente upgrade em 
sua própria maneira de atuação no mercado.

O Pró-Frotas é a startup que tem a Rede Ipiranga 
como parceira, e que desenvolveu uma solução 
de gestão de abastecimentos totalmente digital e 
gratuita, conforme conta Ricardo, compartilhando 
também os desafios da gestão de frotas e como a 
solução digital promove a redução de custos com 
abastecimento para as transportadoras.

“A sobreposição de novas tecnologias cresce em 
volume e capacidade e essa dinâmica do merca-
do incide sobre as empresas, que devem escolher 
entre se reinventar ou sucumbir diante da transfor-
mação digital”, e acrescenta: “neste contexto mer-
cadológico, o que o Pró-Frotas pretende é tornar 
estas empresas mais competitivas, independen-
temente de seu porte. A eficiência dos processos 
gerenciais, a gestão estratégica e a inteligência de 
negócios é o que dita o quanto uma empresa é po-
tencialmente competitiva. E é exatamente isso que 
o Pró-Frotas faz.” – salienta Ricardo.

Segundo o executivo, o futuro da gestão de frotas 
está ligado a visão disruptiva e à inovação que traz 

para a área uma solução de gerenciamento que 
proporciona uma visão orientada aos objetivos da 
empresa, o que eleva a maturidade da sua gestão.

“O Pró-Frotas transforma a rotina do gestor e tor-
na os processos da empresa mais redondos e 
eficientes. Um dos benefícios que se encontra na 
solução é o acesso a informações em tempo real 
sobre tudo o que acontece com a frota e isso, sem 
dúvida, faz a tomada de decisão ser mais asser-
tiva” - exemplifica Ricardo ao comentar sobre o 
Pró-Frotas.

“O gestor realiza o controle da sua frota de ma-
neira 100% digital e gratuita. Por meio de um por-
tal web, ele acessa os parâmetros da atividade de 
gestão, recebe e envia autorizações para os mo-
toristas que também são beneficiados por essa 
tecnologia. Para se ter uma ideia, o abastecimento 
da frota é feito através de um aplicativo, tornando 
tudo ágil e seguro, tanto para o motorista quanto 
para o gestor, que agora tem certeza que os da-
dos que recebe são confiáveis e ele pode deixar de 
se preocupar com recolhimento de notas físicas, 
controles manuais e até mesmo com cartões de 
abastecimento, como acontecia antigamente” – 
lembra Ricardo.

Ricardo ainda conta que seus clientes obtiveram, 
com a solução de gestão de abastecimentos 100% 
digital e gratuita do Pró-Frotas, uma redução sig-
nificativa do custo com abastecimento de suas 
frotas, e nos revela que, em 2020, novos features 
serão acrescentados à solução. 

“O Pró-Frotas pretende disponibilizar novas fun-
cionalidades como gestão de multas, manuten-
ção, pedágio, rastreamento de todo deslocamen-
to e ainda, a utilização de inovadoras tecnologias 
como reconhecimento facial para abastecimento 
e até inteligência artificial” - conclui Ricardo. 

Ricardo Brakarz, head do Pró-Frotas

Pró-Frotas

3003-3478

contato@profrotas.com

www.profrotas.com
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Tecnologia é fundamental na gestão do transporte  
de cargas

Repom

Repom fortalece atuação como LogFintech com soluções completas para toda a cadeia logística

Em um cenário de retomada da economia, o trans-
porte rodoviário é um dos principais meios para o 
aumento do consumo e do desenvolvimento de di-
versos setores. Hoje, segundo dados da Confede-
ração Nacional do Transporte (CNT), cerca de 60% 
de toda a carga transportada pelo País é feita por 
meios terrestres, o que reforça a importância do 
investimento em soluções voltadas para quem faz 
negócios nas rodovias brasileiras. 

Pelas estradas, a bordo dos caminhões, além das 
cargas, rodam muitas tecnologias e inovações, 
oferecidas há mais de 25 anos pela Repom, que 
é marca da Edenred Brasil e líder no segmento 
de soluções de gestão e meios de pagamento de 
despesas de transporte rodoviário. Neste ano, a 
empresa fortaleceu seu conceito de LogFintech 
desenvolvendo e disponibilizando por meio de 
tecnologia e inovação, soluções que respondam às 

necessidades de caminhoneiros, transportadores 
e embarcadores.

“Nosso foco está em disponibilizar recursos que 
facilitem o cotidiano de nossos clientes, principal-
mente no aspecto do ganho de tempo. Nossa ex-
pertise e o conhecimento do setor permitem que 
sempre inovemos, trazendo novas soluções para 
atender aos diversos agentes envolvidos nesse 
segmento, seja a indústria, o transportador ou 
o caminhoneiro, para consolidar nossa atuação 
como LogFintech”, afirma o head do Mercado Ro-
doviário da Edenred Brasil, Thomas Gautier.

O conceito de LogFintech abrange três pilares rele-
vantes: o Log, em menção ao know-how logístico 
de mais de 25 anos de estrada; o Fin, que remete à 
experiência em serviços financeiros, administran-
do os fluxos de pagamentos das empresas e na 
oferta de soluções para caminhoneiros; e o Tech, 

que traduz uma marca que investe em tecnologia 
e em uma metodologia ágil para tratar das neces-
sidades dos clientes.

O foco em tecnologia foi fundamental para a em-
presa ampliar seu portfólio de serviços exclusivos 
para os motoristas e lançar a primeira conta digital 
do Brasil, exclusiva para caminhoneiros. O serviço, 
pensado para um público estimado em mais de 
2 milhões de profissionais em todo o País, já nas-
ceu com 100 mil usuários ativos e é disponibiliza-
do via aplicativo, sem nenhum custo de adesão ou 
manutenção e permite a realização de depósitos 
e compras em mais de 2 milhões de estabeleci-
mentos, além de pagamentos de contas e trans-
ferências bancárias. O pioneirismo da Repom, no 
mercado de gestão de pagamentos de despesas 
do mercado rodoviário de carga, foi fundamental 
para a marca receber duas homologações do Ban-
co Central do Brasil.

Referência no apoio e serviços para o transpor-
tador, a Repom também conta com um Clube de 
Benefícios voltado aos profissionais das estradas, 
que tem como pilares proporcionar bem-estar e 
saúde, educação, finanças, negócios e lazer para a 

vida e o trabalho. São diversos benefícios, como as 
unidades do Clube da Estrada Repom, que conta 
com seis anos de sucesso. 

Já são 18 unidades localizadas nas principais ro-
dovias brasileiras e que, ao longo de sua história, 
receberam mais de 390 mil visitas e ofereceu cer-
ca de 140 mil serviços. 

CONHEÇA AS SOLUÇÕES DA REPOM:

Para frota própria

Gestão de abastecimento: proporciona economia 
de até 10% na gestão da frota. A plataforma ofere-
ce planejamento de rotas, negociação do preço do 
diesel e redução de despesas.

Gestão de pedágio: permite gerenciar as despesas 
com pagamento de pedágio para todos os veícu-
los da frota de forma ágil e transparente.

Gestão de manutenção: uma das soluções mais 
completas do mercado, com mais de 18.000 es-
tabelecimentos credenciados e cobertura de 93% 
do território nacional para a gestão da manuten-
ção de caminhões.

Gestão de despesas: mais facilidade para gerir e 
controlar as despesas das frotas, com flexibilidade 
na inclusão de recursos. 

Gestão de pneus: solução que oferece a gestão e o 
controle da vida útil dos pneus dos caminhões da 
frota com mais eficiência. 

Para frota terceirizada 
Soluções 100% adequadas às exigências da ANTT 

Gestão de frete: além de reduzir o custo e aumen-
tar a produtividade, a solução simplifica os proces-
sos de contratação de fretes, pois centraliza todos 
os pagamentos em uma única plataforma.

Gestão de vale-pedágio: solução de pagamento 
de vale-pedágio com tag ou cartão para terceiros, 
com segurança, economia e agilidade. 

Repom
sejarepom@repom.com.br

www.repom.com.br

uma marca Edenred

Thomas Gautier, head do Mercado Rodoviário da Edenred Brasil
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Soluções de câmeras evitam acidentes e ajudam a 
reduzir custos

Sascar

Mobilidade sustentável é o movimento da Sascar que inova ao desenvolver soluções tecnológicas 
para a eficiência na gestão de frotas

Desvio de olhar, cansaço excessivo, bocejos, pis-
cadas lentas e cochilos. Ao volante, atitudes como 
essas podem causar acidentes de trânsito. Além 
de vidas em risco, os acidentes podem trazer inú-
meros prejuízos para o transporte. Aliando tec-
nologias de ponta à câmeras de monitoramento, 
a Sascar inova ao possibilitar que os gestores de 
frota tenham ainda mais ferramentas para evitar 
acidentes e seus custos relacionados.

A Câmera de Fadiga e Desatenção é uma solução 
brasileira desenvolvida no Centro de Inovação da 
Sascar em Minas Gerais. A tecnologia lançada na 
FENATRAN 2019, faz a análise facial do motorista, 
gerando alertas e vídeos curtos em tempo real para 
o gestor da frota, além de avisos sonoros para o con-
dutor, quando detecta sinais de fadiga e desatenção. 
“Uma atitude de cansaço ou desatenção são rapida-

mente captadas e geram alertas instantaneamente. 
Informação em tempo real traz ganho considerável 
para evitar acidentes de trânsito”, afirma André Mo-
reto, diretor de Marketing e Televendas da Sascar.

Além disso, o gestor de frota conta com um gráfico 
de estado de fadiga, como um farol, mostrando em 
tempo real os motoristas com sinais de cansaço. 
“A solução da Sascar é 100% automática, o gestor 
vê o motorista assinalado em vermelho no gráfico 
e pode agir automaticamente, inclusive tirando-o 
da direção. Outras soluções têm pessoas ana-
lisando as imagens, com fatores de erro e risco. 
Isso é um dos diferenciais da câmera de fadiga da 
Sascar”, reitera André Moreto.

A Sascar é pioneira no desenvolvimento e aplica-
ção de tecnologia para a prevenção de acidentes, 
redução de custos, logística e produtividade para 
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a promoção da mobilidade sustentável. O Roto-
grama Falado (mensagens de voz que orientam 
o motorista sobre importantes procedimentos de 
segurança em zonas de risco), e os Smart Reports 
(relatórios com informações gerencias que con-
tam com acompanhamento consultivo) são algu-
mas das outras soluções inovadoras da marca.

A empresa ainda oferece uma solução de monito-
ramento online e em tempo real dos principais in-
dicadores da frota: o Dashboard de Prevenção de 
Acidentes. Um painel gráfico que funciona como 
uma torre de controle, mostrando em tempo real o 
volume de infrações (excesso de velocidade, frea-
das bruscas, etc.), principais motoristas infratores, 
áreas de risco de acidentes com um mapa de ca-
lor, entre outros indicadores.

Gilson Santiago, Senior VP Fleet Management 
na Michelin, afirma que a análise detalhada dos 
dados da frota auxilia a compreensão das opera-
ções, permitindo que sejam formuladas estraté-
gias para evitar acidentes e reduzir custos. “Pre-
cisamos contribuir para um transporte cada vez 
mais eficiente e robusto. Por meio das nossas 
soluções, auxiliamos nossos clientes a irem mais 
longe com segurança e eficiência. Isso é mobili-
dade sustentável. Nossos clientes geram mais 
empregos a medida que crescem, colaborando 
com a comunidade do entorno. Melhoramos, jun-
tos, nossa sociedade”, afirma Gilson.

A Sascar adota um importante posicionando com 
o mercado, reafirmando assim sua principal causa 
como empresa de tecnologia em gestão de fro-
tas: a Mobilidade Sustentável. “Acreditamos que 
a mobilidade é essencial para o desenvolvimento 
humano e ela está em nosso DNA. Contribuímos 

para a conectividade do transporte, deixando-o 
mais seguro, eficiente e sustentável. É por isso que 
existimos”, completa Gilson. 

Sobre a Sascar

Empresa do Grupo Michelin - conglomerado fran-
cês presente em 170 países, com 114.000 cola-
boradores - especializada em gestão de frotas, a 
Sascar, oferece soluções tecnológicas para con-
tribuir para a mobilidade sustentável, conectando 
o transporte e deixando-o mais seguro, eficiente e 
sustentável para o ir e vir de cargas e pessoas. Pre-
sente no Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile 
e Europa, a Sascar é a única empresa do segmento 
com atuação comercial, técnica e pós-venda em 
todo o Brasil. Com modelo exclusivo de contrato 
de locação que não demanda investimento em 
compra de equipamento, nem gastos com manu-
tenção. A Sascar possui mais de 269 mil veículos 
conectados, sendo a líder do mercado na América 
Latina e a sexta no mundo. 

André Moreto, diretor de Marketing e Televendas da Sascar

Câmera de Fadiga e Desatenção

Sascar

Ivan Lourenço

(11) 2174 -1580

ivan.lourenco@sascar.com.br

www.sascar.com.br
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WAB: 16 anos de inovação, crescimento e qualidade

WAB Agência Digital

Localizada na cidade de Araraquara, interior de São 
Paulo, a WAB Agência Digital completou 16 anos 
em 2019, e é reconhecida pela Google como uma 
das empresas mais antigas no mercado digital. 

Segundo os diretores da WAB, Marcelo Dudalski 
e Jonas Poli, a mudança mais significativa no 
mercado digital, desde  que iniciaram o negócio 
em 2003, foi que a internet deixou de ser ape-
nas um apoio e passou a ser parte significativa 
do negócio. 

Com isso, a WAB atribui o seu crescimento ao fato 
de atuar com uma equipe multidisciplinar e ao seu 
constante aprimoramento técnico, o que permite 
identificar a necessidade de cada cliente.  

Hoje em dia, a atuação da WAB está centrada em 
criação de sites, lojas virtuais, aplicativos, siste-
mas e marketing digital. O portfólio atual da em-
presa inclui mais de 400 clientes ativos, 600 do-
mínios hospedados e tráfego de dois milhões de 
e-mails/mês. Oferecendo soluções em tecnologia 
também em parceria com outras agências, o que 
permite atender clientes de diversos segmentos 

como Coca-Cola, Itaú, Royal Canin, Lóreal, P&G, 
Cargill, Big Dutchman, Grupo Boticário, UFSCar, 
SETCESP, UNESP, Fundecitrus, entre outros. 

EXPERIÊNCIA COMO DIFERENCIAL 

Com anos de experiência no mercado, o trabalho 
da WAB cresceu exponencialmente no desenvolvi-
mento de soluções personalizadas, utilizando para 
isso algumas das melhores ferramentas e plata-
formas do mercado como Magento, Boostrap, Di-
gital Ocean, Google Cloud, Symfony, Apple Store, 
Google Play, entre outras. 

Atualmente, a WAB é reconhecida como espe-
cialista em desenvolvimento de sistemas e APIs, 
além da criação de campanhas e estratégias de 
Business Intelligence (BI) e otimização de sites 
para mecanismos de buscas (SEO). 

A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 

Os longos anos de trabalho e dedicação à tecno-
logia, permitiram à WAB um acompanhamento em 
tempo real das inovações tecnológicas e das ne-
cessidades do mercado. 

Hoje em dia, o foco de todo negócio deve estar 
nas pessoas, nos seus desejos e nas suas parti-
cularidades. As empresas que entenderam esse 
novo consumidor estão um passo à frente da sua 
concorrência, seja no seu site, seu e-commerce ou 
na forma de se comunicar com seu cliente e seus 
próprios funcionários. 

A WAB aplica conceitos de aprimoramento da 
experiência do usuário (user experience - UX) no 
desenvolvimento dos seus projetos, para que os 
usuários possam ter uma melhor experiência ao 
navegar, indo além do visual, o que faz com que o 
visitante seja estimulado a concluir seu objetivo no 
site, seja no envio de um pedido de orçamento ou 
na compra de um determinado produto. 

Quanto mais prático e funcional for o site, melhor. 
E isso deve ser pensado desde a sua concepção, 
durante o desenvolvimento e continuar depois do 
seu lançamento na internet, pois essa atenção fará 
toda a diferença para o usuário e para o negócio. 

Para a WAB o desenvolvimento dos seus projetos 
vai além de soluções existentes no mercado, pois o 
foco é a personalização. O cliente chega com uma 
necessidade e a WAB oferece a solução adequada. 

PORTAL SETCESP: UM CASE DE SUCESSO 

Um dos cases de sucesso é o desenvolvimento do 
Portal SETCESP pela WAB, tido como um desafio 

aceito e entregue com qualidade e cumprimento 
de prazo.  

O site inicial tinha mais de 10.000 páginas, e a 
WAB teve o cuidado de remapear todas elas per-
mitindo que continuassem a serem encontradas 
pelos mecanismos de busca. Outra dificuldade foi 
criar a integração do portal com o sistema já exis-
tente e ao mesmo tempo oferecer um visual ali-
nhado com as tendências de mercado, dinâmico e 
de fácil navegação.

Todo o projeto levou mais de duas mil horas de 
trabalho, envolvendo soluções específicas para as 
equipes do SETCESP, possibilitando aumentar a 
eficiência da gestão.  

O Portal SETCESP foi lançado em março de 2019 
e, em menos de 10 meses, já possui mais de meio 
milhão de páginas visualizadas, uma média de 
2 mil por dia. 

WAB Agência Digital

(16) 3332-7798 

contato@wab.com.br 

www.wab.com.br

Guia de Fornecedores do TRC  |  2020



ESPAÇO DO LEITOR

Escreva para a Revista SETCESP

revista@setcesp.org.br

96 Guia de Fornecedores do TRC  |  2020

Silmára Uva,

O almoço de boas-vindas no SETCESP foi maravilhoso. Nunca imaginei sentar à mesa com pessoas importantes e tão 
vitoriosas do nosso setor.
Obrigado e contem comigo sempre que precisar!
Atenciosamente / Best Regards,

Elton Costa
Sócio proprietário da Evale Logística

À toda equipe SETCESP,

Espero com a nossa parceria desenvolver novos negócios, conhecer novos parceiros e contribuir para o crescimento do 
mercado de logística, ajudando também na mobilidade urbana.

Amanda Hurtado Gobett
Diretora Administrativa da Busca Cargas

A RTR Log Transportes vem chegando no SETCESP 
para somar forças, além de desfrutar de todos os 
benefícios proporcionados por esse sindicato que é tão 
representativo. Sabemos que encontramos aí os melhores 
fornecedores de serviços, parceiros e muito networking.

Thiago Budni
Diretor da RTR Log Transportes

Acredito que a parceria entre Crossdock e SETCESP 
será de grande proveito. Quero compartilhar meu 
conhecimento, estar presente nos eventos, fazer 
networking e descobrir muitas coisas novas desse 
setor tão grande, e tão importante para o País.

Claudio Rocha
Diretor Crossdock Transportes

À diretoria do SETCESP,

A iniciativa de premiar as empresas de transporte rodoviário de carga que são referência em sustentabilidade é muito 
positiva, isso sensibiliza as pessoas. É sempre bom lembrar que, nosso País está muito atrasado na questão de 
sustentabilidade e temos poucas ações nesse sentido, por isso, é preciso valorizar e reconhecer as que temos, para que 
essa cultura de preservação do meio ambiente possa ir se espalhando por todo o Brasil.

Marcelo Cruz,
Gerente Operacional da Viktória Cargas

ERRAMOS! 
Antônio Neto assumiu a coordenação da COMJOVEM SP no ano de 2018 e não em 2017, como foi publicado na editoria COMJOVEM na Edição 52, página 72.


