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EDITORIAL

PARA COMEÇAR BEM 2017
O início de um novo ano é sempre um período 

de otimismo e esperança. Para todos nossos 
associados aqui no SETCESP, 2017 começa com 
excelentes perspectivas.

No entanto, antes de falar sobre as novidades, 
é importante dizer: o empresário do setor de 
transporte de cargas é um herói por natureza. 
Afinal, sua atuação nos últimos doze meses foi 
digna de aplausos.

Em 2016, enfrentamos com destreza e determinação 
a maior crise econômica da história contemporânea 
do nosso país, mantendo a calma necessária para 
atravessar um período de incertezas e de queda  
nos investimentos. 

Como se não fosse o bastante, conseguimos a 
proeza de fechar as negociações coletivas de trabalho com os sindicatos dos colaboradores 
da nossa base territorial de modo satisfatório, respeitando o interesse de ambos os lados 
contemplados.

Outro motivo de orgulho para o setor e para o SETCESP foi a consolidação da portaria 031/16 
que autorizou a circulação de veículos urbanos de carga (VUCs) mais compridos na cidade 
de São Paulo e ampliou o tráfego de caminhões em algumas vias da capital, atendendo uma 
reinvindicação histórica dos transportadores e da nossa entidade.

A medida, somada a regulamentação da Lei Estadual nº 15.315, que determinou a cassação 
da inscrição no cadastro de contribuinte do ICMS de estabelecimentos que comercializam 
produtos roubados ou furtados, reforçou ainda mais a sensação de que conquistamos 
importantes avanços no que diz respeito ao combate ao roubo de cargas e também a 
produtividade dos nossos negócios.

Para coroar a superação desses desafios, começamos 2017 preparados para viver momentos 
de decisão no nosso setor e em nosso país com o fortalecimento do protagonismo dos 
empresários do TRC no resgate das contas públicas e do difícil momento que assola a nação, 
haja visto que, com o crescimento econômico das nossas empresas, a arrecadação do Brasil 
voltará a crescer.

Desse modo, o SETCESP, maior sindicato patronal da América Latina, apresenta nas próximas 
páginas um resumo do que melhor aconteceu em 2016 e um guia com os serviço e produtos 
oferecidos pelos melhores fornecedores do mercado, desejando a você um excelente início 
de ano.  

Boa leitura! 

Tayguara Helou

Para saber o que os leitores pensam sobre a 
Revista SETCESP lançamos uma pesquisa de 
opinião online. O objetivo é saber qual é a sua 
avaliação sobre nosso veículo e melhorar o modo 
como você recebe a sua informação. 
Para responder o questionário acesse o link:

REVISTA

www.setcesp.org.br/pesquisa

*O sorteio será realizado no dia 14/03/2017 e transmitido ao vivo em nossa página do Facebook. 
Para participar é preciso preencher toda a pesquisa.

ou use o QR Code:

Responda a pesquisa e concorra 
a um *Curso Livre na Área de 

Transporte & Logística do Núcleo 
Educacional do SETCESP
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O ano de 2016 foi histórico 
para o SETCESP. Em janei-

ro, Tayguara Helou assumiu a 
presidência da entidade em ce-
rimônia realizada na tradicional 
Sala São Paulo. No discurso de 
posse, Helou elencou as princi-
pais propostas da sua gestão 
para o triênio 2016-2018:

“O SETCESP está com um pa-
cote de sugestões que está 
sendo levado ao poder públi-
co para que, juntos, possamos 
pensar em melhorias na mobi-

lidade, no trânsito, priorizando 
as pessoas, o transporte cole-
tivo de pessoas e o transporte 
coletivo de cargas, porque é 
por meio desse setor que a in-
dústria e o comércio brasileiro  
se viabilizam”. 

A solenidade teve um gosto 
especial. Além de ter sido reali-
zada na mesma data do aniver-
sário de 80 anos da entidade, 
o evento também apresentou 
aos 700 convidados presentes 
a nova diretoria do SETCESP.  

Entre as bandeiras defendi-
das pelos recém empossados, 
ações focadas no abastecimen-
to urbano e na mobilidade da re-
gião metropolitana de São Paulo  
receberam destaque.

Outro ponto abordado durante 
o discurso de Helou foi a ques-
tão da concorrência do setor 
com os Correios, citada devido 
ao fato da instituição pública 
não pagar impostos, desobe-
decer aos rodízios municipais 
e as restrições de circulação:  

“Além disso, os Correios trans-
portam mercadorias sem nota 
fiscal e estão desobrigados 
a emitir o conhecimento de 
transporte. É uma concorrência 
desleal com nossas empresas”, 
comentou. 

Em seguida, o presidente do SE-
TCESP afirmou que trabalharia 
com afinco nas questões que 
assolam trabalhadores e em-
presas na indústria da justiça do 
trabalho, além de dar continui-
dade as ações contra o roubo de 
cargas e de caminhões.

Como lema da sua gestão,  
Helou escolheu o slogan “Por 
uma Grande São Paulo em Mo-
vimento”. A frase ilustra a sin-
cronia das pautas do SETCESP 
com as questões de mobilidade 
urbana que desafiam o sistema 
logístico das cidades onde a 
entidade atua.

NOVAS REGRAS PARA O SETOR. 
Passada a cerimônia de posse, 
Tayguara Helou e os Diretores 
do SETCESP começaram a co-
locar o novo lema do SETCESP 
para funcionar. E os resultados 
não demoraram a aparecer.

Em maio, a publicação da por-
taria 031/16, que autorizou a 
circulação de veículos urbanos 
de carga (VUCs) mais compri-
dos no município e ampliou o 
tráfego de caminhões em algu-
mas vias da capital, seria consi-
derada a primeira grande con-
quista do SETCESP em 2016.

O motivo era claro. A medida 
atendia uma bandeira histó-
rica da entidade ao reduzir o 
horário de restrição para cir-
culação dos caminhões e ao 
aumentar o tamanho do VUC, 
de 6,30m para 7,20m. Com o 
ganho de tamanho, a capaci-

dade de cubagem do VUC, ou 
seja, a relação entre o peso e 
o volume da carga a ser trans-
portada por veículo, acresceu 
em 22%, diminuindo a quanti-
dade de viagens necessárias 
para se realizar entregas e pro-
porcionando uma melhora na 
qualidade do ar e na segurança 
do trânsito da cidade. Ou seja, 
tanto os empresários, quanto 
a população da cidade saíram 
vitoriosos.

Outra modificação importante 
decorrente da portaria foi a dimi-
nuição no tempo de restrição para 
circulação de caminhões nas pis-
tas local e expressa da Marginal 
do Pinheiros, no trecho entre as 
Pontes do Jaguaré e Morumbi, 
das 5h às 21h – antes, os veícu-
los não podiam circular no local 
entre 4h e 22h, de segunda a sex-
ta. Por meio dessa alteração,    

OS MELHORES DE 2016
Liberação da circulação 

do VUC com maior 
comprimento e a 

redução no tempo de 
restrição para circulação 

de caminhões foram 
comemoradas pelo TRC
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facilitou-se a distribuição noturna 
ao possibilitar que os veículos de 
carga estacionassem mais cedo, 
e também a questão operacional, 
com um ganho de uma hora nos 
deslocamentos urbanos.

ELEIÇÕES MUNICIPAIS. O inter-
valo do primeiro para o segun-
do semestre de 2016 ainda re-
servaria novas surpresas por 
parte do SETCESP. 

Dessa vez, a novidade seria 
a realização da 1ª Pesquisa 
Eleitoral sobre as intenções de 
voto para Prefeito na Cidade de 
São Paulo, feita pelo IBOPE em 
parceria com a entidade. O su-
cesso do levantamento foi ta-
manho que no final do mês de 
julho seria lançada a segunda 
parcial da pesquisa com a pre-
sença de jornalistas e do Dire-

tor Executivo de Opinião Públi-
ca, Política e Comunicação do 
IBOPE, Hélio Gastaldi.

E se o tema era as eleições 
municipais, o SETCESP deu 
prosseguimento a sua agenda 
política, ao convidar os candi-
datos à prefeitura de São Paulo 
para apresentar aos associa-
dos, mantenedores e mem-
bros da Diretoria Plena, suas 
principais propostas para as  
áreas de mobilidade e abaste-
cimento urbano.

De acordo com o presidente 
do SETCESP, Tayguara Helou, 
o encontro foi importante para 
que os empresários do setor 
pudessem conhecer com mais 
propriedade as pautas de cada 
candidato para o transporte 
rodoviário de cargas. “Somos 

todos empresários e queremos  
o melhor para a cidade. Por-
tanto, é imprescindível que te-
nhamos esse conhecimento 
prévio”, afirmou.

Entre os políticos que par-
ticiparam dos encontros, o  
SETCESP recebeu em sua 
sede: Fernando Haddad, João 
Dória Jr., Celso Russomanno, 
Major Olímpio e o postulante 
a vice prefeitura de Guarulhos, 
Alexandre Zeitune.

PORTAS FECHADAS PARA O CRIME. 
Na segunda metade de 2016, 
outras boas notícias para o TRC 
seriam anunciadas. E mais uma 
vez, com a digital do SETCESP. 

Em setembro, seria regulamen-
tada a Lei Estadual nº 15.315. 
A norma determinou a cassa-
ção da inscrição no cadastro 

de contribuinte do ICMS de 
estabelecimentos que comer-
cializam produtos roubados 
ou furtados dando um golpe 
contra o crime organizado e os 
receptadores de cargas.

A Lei foi fruto do esforço co-
letivo da Secretaria da Segu-
rança Pública, da Secretaria da 
Fazenda e de outras entidades 
sindicais do setor de transpor-
te rodoviário de cargas, como 
o SETCESP – que contribuiu 
com sugestões feitas para o 
aperfeiçoamento do novo dis-
positivo jurídico, conforme ex-
plicou o presidente da entida-
de, Tayguara Helou:

“O SETCESP vem participando 
e colaborando com a imple-
mentação desta lei no Bra-
sil, desde quando idealizou, a 
partir de uma viagem técnica 
desta casa para a Argentina, 
país que há bastante tempo já  
possui um mecanismo seme-
lhante, trazer o instrumento 
para o Brasil até o momento 
quando ela foi promulgada na 
sede do SETCESP, em São Pau-
lo”, afirmou.

Pela nova regra fica proibida 
de exercer qualquer atividade 
comercial no Estado, durante o 
prazo de cinco anos, a empresa 
que adquirir, distribuir, trans-
portar, estocar, revender ou ex-
por à venda bens de consumo, 
gêneros alimentícios ou outros 
produtos industrializados fruto 
de descaminho, roubo ou furto, 
independentemente de ser ou 
não caracterizada a recepta-
ção. Além disso, o estabeleci-
mento autuado não pode pedir 
a inscrição de nova empresa 
pelo mesmo período.

MISSÃO CALIFÓRNIA. Com o es-
tabelecimento dos dois orde-
namentos jurídicos que iriam 
mudar para sempre a atividade 
do TRC – aumento do VUC e Lei 
contra o receptador, Tayguara 
Helou decidiu que era tempo de 
inovar. 

E, se o objetivo era esse, não 
havia destino mais indicado do 
que o Vale do Silício, principal 
polo industrial de empresas de 
tecnologia da informação dos 
Estados Unidos, onde estão 
situadas grandes corporações 
como: Apple, Facebook, Google, 
Electronic Arts, Ebay, Yahoo!, 
HP, Intel e Microsoft.

Para realizar a visita até a re-
gião, o SETCESP organizou uma 
viagem técnica com um grupo 
composto de membros da Dire-
toria do SETCESP, empresários 
e executivos do setor, para co-
nhecer as principais inovações 
logísticas lançadas pelo pulsan-
te mercado das startups e que 
estão sendo implementadas no 
abastecimento urbano global.

“A viagem foi totalmente ins-
piradora. O Vale do Silício tem 

a cultura mais forte que eu já 
vi em termos de inovação e 
negócios. Além da oportunida-
de de estarmos frente à frente 
com as maiores tecnologias 
do mundo, tivemos também a 
possibilidade de verificar que 
podemos ser mais inovadores 
dentro do nosso setor concor-
rendo de igual para igual com 
as novas tecnologias disrupti-
vas”, afirmou Helou.

Entre as principais empresas 
que o grupo de viagem visi-
tou durante o período no Vale 
do Silício, encontra-se: Silico-
nHouse, Intel, Google, Accen-
ture, Oracle, Nokia, Yandell e a 
OTTO, startup que surpreen-
deu os participantes devido ao 
seu caráter inovador. “A OTTO 
é a mais disruptiva tecnologia 
que vimos para o segmento de 
transportes. O projeto da em-
presa é construir um caminhão 
que possa rodar pelas estradas 
sem a presença do motorista. O 
objetivo é que o motorista seja 
necessário apenas nas áreas 
urbanas”, afirmou Anírio Neto, 
Diretor Técnico de Tecnologia 
da Informação do SETCESP.  

Grupo de empresários do SETCESP em viagem técnica para os Estados Unidos; 
objetivo era conhecer o maior polo mundial de tecnologia: o Vale do Silício

1ª Pesquisa Eleitoral IBOPE/SETCESP apresentada na sede do SETCESP, demonstrou que para 92% dos entrevistados os veículos de carga  
são importantes ou muito importantes para o abastecimento urbano de São Paulo
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SESSÃO DE GALA. Mas, para fe-
char o ano com chave de ouro 
ainda faltava a ‘cereja do bolo’, 
que viria com a realização do 
2º Prêmio SETCESP de Susten-
tabilidade, evento promovido 
pela entidade em parceria com 
a Revista Transporte Moderno, 
no mês de outubro, e apresen-
tado em conjunto da tradicional 
premiação “Maiores & Melhores  
do Transporte”.

Em 2016, a solenidade reuniu 
grandes nomes do setor de 
transportes de cargas, membros 
da Diretoria do SETCESP, mante-
nedores da entidade, jurados e 
convidados, no salão de eventos 
do Hotel Unique, em São Paulo.

De acordo com o presidente 
do SETCESP, Tayguara Helou, 
o evento cumpriu com o seu 
objetivo ao valorizar as melho-
res iniciativas sustentáveis no 
setor: “Além de homenagear 
as empresas que fazem boas  

práticas na área de sustenta-
bilidade, o Prêmio SETCESP 
divulgou para a sociedade que 
as ações sustentáveis agregam 
valores e também trazem bons 
resultados para o TRC”, afirmou. 

No evento foram premiados os 
melhores cases nas categorias 
– responsabilidade ambiental, 
responsabilidade social e ges-
tão sustentável. A decisão ficou 
à cargo de um corpo de jurados.

Além dessa condecoração, a 
premiação também homena-
geou, por meio do troféu “Men-
ção Honrosa”, a figura pública 
que mais se destacou em prol 
da sustentabilidade socioam-
biental no TRC em 2016.

DECISÃO HISTÓRICA. Mas, antes 
que tudo terminasse no clima 
de festas e réveillon típico de fi-
nal de ano, 2016 ainda teria seu 
último grande ato: a decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
que definiu o prevalecimento do 

negociado sobre o legislado em 
questões trabalhistas. 

A determinação, que atendeu 
à uma bandeira histórica do  
SETCESP, permitiu que os acor-
dos coletivos fossem mais va-
lorizados, evitando os inúme-
ros casos em que o sindicatos 
e empresas fecham o acerto e 
depois são anulados por juízes 
do trabalho, que determinam 
o cumprimento da lei ao pé na 
letra e pagamento de indeniza-
ções, sem levar em considera-
ção as peculiaridades de cada 
setor – ou seja, um verdadeiro 
“happy end” para o TRC.

RETROSPECTIVA 2016. Para re-
lembrar um pouco mais dos 
melhores momentos de 2016 a 
Revista SETCESP convida você 
a fazer um “passeio” pelas pró-
ximas páginas e a revisitar os 
grandes acontecimentos que 
movimentaram o SETCESP no 
ano passado. Confira!  

Tayguara Helou, presidente do SETCESP, 
discursa na cerimônia de entrega dos 

troféus do 2º Prêmio de Sustentabilidade
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SETCESP: 80 ANOS EM DEFESA DO TRANSPORTADOR 
O MARCO FOI CELEBRADO NA TRADICIONAL SALA SÃO PAULO E CONTOU COM A  
PRESENÇA DE 700 CONVIDADOS QUE PRESENCIARAM A POSSE DA NOVA DIRETORIA

MANOEL SOUSA LIMA E TAYGUARA HELOU
TRANSIÇÃO FOCADA NO ABASTECIMENTO E NA MOBILIDADE 
URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

SALA SÃO PAULO
CONVIDADOS, MEMBROS DA 
DIRETORIA PLENA, MANTENEDORES 
E ASSOCIADOS COMPARECERAM À 
CERIMÔNIA DE 80 ANOS DO SETCESP

“O SETCESP ESTÁ COM UM PACOTE  
DE SUGESTÕES QUE ESTÁ SENDO LEVADO 
AO PODER PÚBLICO PARA QUE, JUNTOS, 

POSSAMOS PENSAR EM MELHORIAS  
NA MOBILIDADE, NO TRÂNSITO,  

PRIORIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS  
E DE MERCADORIAS, POIS É POR MEIO  
DO NOSSO SETOR QUE O COMÉRCIO 

BRASILEIRO SE DESENVOLVE.”
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MANIFESTO ESTADÃO PRÓ-IMPEACHMENT
DOCUMENTO “LIMITES ULTRAPASSADOS”: 
PUBLICAÇÃO DO SETCESP E DEMAIS ENTIDADES 
EMPRESARIAIS À FAVOR DO IMPEACHMENT

ARISTÓTELES 
ROCHA,  
O ROCHINHA, 
RECEBE A  
VISITA DE 
TAYGUARA HELOU
EX-PRESIDENTE DO 
SETCESP ENTRE 
OS ANOS 1970 E 
1979, ROCHINHA, 
EM ENCONTRO COM 
TAYGUARA HELOU, 
ATUAL PRESIDENTE  
DA ENTIDADE

AGENDA DE ENCONTROS NOS SINDICATOS LABORAIS
TAYGUARA HELOU E ADAUTO BENTIVEGNA FILHO, ASSESSOR 
EXECUTIVO E JURÍDICO DA PRESIDÊNCIA, EM VISITA NO 
SINDICARGAS, SINESTROV E SIMTRATECOR

POSSE DIRETORIA
NA REUNIÃO DA 
DIRETORIA PLENA DE 
MARÇO TOMARAM 
POSSE OS DIRETORES 
DE ESPECIALIDADES DO 
SETCESP PARA A GESTÃO 
2016-2018, ESCOLHIDOS 
POR SUAS LONGAS 
EXPERIÊNCIAS NO SETOR

VISITA TÉCNICA  
DA COMJOVEM  
À BRASPRESS
PARTICIPANTES 
CONHECERAM 
TECNOLOGIAS 
QUE AUXILIAM NO 
APRIMORAMENTO 
DE SUAS ATIVIDADES 
COMO EMPRESÁRIOS  
DO TRC

2ª RODADA  
DE VISITAS  
NOS SINDICATOS  
LABORAIS  
ENCONTROS FORAM 
REALIZADOS NO 
SINDICATO DE 
ATIBAIA, SINDICATO 
OPERACIONAL DE FERRAZ 
DE VASCONCELOS, 
SINDICATO OPERACIONAL 
DE MOGI DAS CRUZES, 
SINDLOG E STTRJR
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NOVIDADE: TAYGUARA HELOU ANUNCIA  
O LANÇAMENTO DA LDT
LINHA DIRETA DO TRANPORTADOR (LDT) TROUXE 
SEGURANÇA JURÍDICA PARA EMPRESAS DO TRC 
AO OFERECER CANAL DE RECLAMAÇÕES PARA 
IRREGULARIDADES COMETIDAS CONTRA O SETOR

RICARDO AMORIM  
E TAYGUARA HELOU: 
CONVICÇÃO NA 
RETOMADA DOS 
INVESTIMENTOS
RENOMADO ECONOMISTA 
AVALIOU A ATUAL SITUAÇÃO 
ECONÔMICA DO PAÍS E 
DISCURSOU EM PROL DO  
USO 'INTELIGENTE' DA CRISE

PARA SEMPRE PRESIDENTE
MANOEL SOUSA LIMA JR. É 
HOMENAGEADO COM INAUGURAÇÃO 
DE QUADRO NA GALERIA DO SETCESP
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FÓRUM DE RH: 
NOVA ERA NA 
GESTÃO DE 
PESSOAS
NA ABERTURA DO 
EVENTO, TAYGUARA 
HELOU, PRESIDENTE 
DO SETCESP, 
APRESENTOU AO 
PÚBLICO A EQUIPE 
DE PALESTRANTES

CASA CHEIA  
NO SETCESP 
AUDITÓRIO DA ENTIDADE 
RECEBEU ESPECIALISTAS 
NA ÁREA DE RH PARA 
PARTICIPAREM DE 
PALESTRAS SOBRE 
APLICAÇÃO DE EXAMES 
TOXICOLÓGICOS 
EM MOTORISTAS  
PROFISSIONAIS E 
AÇÕES PREVENTIVAS AO 
USO DE SUBSTÂNCIAS 
PSICOATIVAS NAS 
ESTRADAS

NOVAS REGRAS PARA O SETOR 
LIBERAÇÃO DA CIRCULAÇÃO DO VUC COM 
MAIOR COMPRIMENTO E A REDUÇÃO NO 
TEMPO DE RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE 
CAMINHÕES FORAM COMEMORADAS PELO TRC

PARCERIA 
PARA TREINAR 
MOTORISTAS
TAYGUARA HELOU 
E LUCIANO BURTI 
ANUNCIAM 
ACORDO ENTRE O 
SETCESP E A NAVIG 
PARA OFERECER 
TREINAMENTOS DE 
QUALIFICAÇÃO PARA 
MOTORISTAS POR 
MEIO DE SIMULADOR

ENCONTRO ENTRE PRESIDENTES
ROMEU NATAL PANZAN, EX-PRESIDENTE DO SETCESP DE 1992 A 2000, RECEBE A VISITA DE TAYGUARA HELOU
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ALMOÇO SOLIDÁRIO DA DIRETORIA PLENA 
TAYGUARA HELOU, DISCURSOU NO LANÇAMENTO DA 
“CAMPANHA DO AGASALHO” PROMOVIDA PELA COMJOVEM

ARRECADAÇÃO  
PARA O FRIO
NO TOTAL, FORAM  
DOADAS 860 PEÇAS  
DE ROUPAS, 56 CALÇADOS  
E 35 COBERTORES

REAJUSTE SOB MEDIDA
NEGOCIAÇÃO COLETIVA ENTRE SETCESP 
E SINDICATOS DA BASE TERRITORIAL 
DEFINIU AUMENTO PARA PROFISSIONAIS 
DA CATEGORIA

PLANO PARA A RETOMADA DO CRESCIMENTO ECONÔMICO  
LÍDERES EMPRESARIAIS PROPUSERAM AGENDA DE RECUPERAÇÃO 
ECONÔMICA EM FRENTE A SEDE DA PRESIDÊNCIA, EM BRASÍLIA

COMPROMISSO COM O SETOR
TAYGUARA HELOU ABORDOU EM REUNIÃO COM O 
PRESIDENTE MICHEL TEMER PAUTA ESPECÍFICA 
PARA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
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HORÁCIO FIGUEIRA, 
CONSULTOR EM 
ENGENHARIA CIVIL DE 
TRANSPORTE E TRÁFEGO
RESTRINGIR A CIRCULAÇÃO DE 
CAMINHÕES NÃO MELHORA O 
TRÂNSITO DE SÃO PAULO

ANTÔNIO TADEU 
PRESTES DE OLIVEIRA, 
DIRETOR DA DIVISÃO 
DE TRANSPORTES DE 
CARGAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES (DTC)
A INTENÇÃO É QUE SE 
CRIEM LOCAIS DE CARGA E 
DESCARGA APROPRIADOS 
PARA ESSES VEÍCULOS

TRANSPORTE 
EM ALTA
FÓRUM PAULISTA 
DO TRANSPORTE 
CHEGA A SUA 30ª 
EDIÇÃO DANDO 
ENFOQUE A 
MOBILIDADE E AO 
ABASTECIMENTO 
URBANO
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DIA DO MOTORISTA  
NA 27ª FEIRA DO CAMINHONEIRO, O SETCESP APRESENTOU DIVERSOS 
SERVIÇOS DA ENTIDADE COMO A BOLSA DE EMPREGOS, QUE RECEBEU 
MAIS DE 350 NOVOS CURRÍCULOS PARA CADASTROS DE RECRUTAMENTO

CONECTANDO OPORTUNIDADES  
A SEDE DO LINKEDIN FOI O PALCO DA VISITA TÉCNICA DA COMJOVEM, ONDE OS PARTICIPANTES OBSERVARAM OS PRINCIPAIS 
SERVIÇOS OFERECIDOS PELA COMPANHIA E O MODELO DE GESTÃO IMPLEMENTADO PELA MARCA

PLENA JULHO
NO ALMOÇO DE JULHO DA DIRETORIA PLENA, O PRESIDENTE DO SETCESP, TAYGUARA HELOU, FAZ BRINDE EM 
HOMENAGEM AOS MANTENEDORES DA ENTIDADE

CAMPANHA DO AGASALHO  
TAYGUARA HELOU E BARBARA CALDERANI, DIRETORA DA COMJOVEM, DISTRIBUEM ITENS ARRECADADOS  
NA CAMPANHA DO AGASALHO PARA INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS PELA ESCOLA DE SAMBA DA VILA MARIA
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PAUTA NACIONAL DO TRC 
TAYGUARA HELOU, PRESIDENTE DO SETCESP, 
DESTACOU A UNIÃO E O ENGAJAMENTO 
DAS ENTIDADES PRESENTES DURANTE 
PARTICIPAÇÃO NO EVENTO E APRESENTOU 
PROPOSTA CONTRA AS MULTAS NIC

ENCONTRO NACIONAL DE 
TRANSPORTADORES
EMPRESÁRIOS E LÍDERES DO TRC DURANTE 
A SEGUNDA EDIÇÃO DE 2016 DO CONET & 
INTERSINDICAL, EM BENTO GONÇALVES (RS), 
EVENTO QUE DEBATEU CUSTOS TARIFÁRIOS 
E SOLUÇÕES PARA O TRC

ENCONTRO COM HADDAD
A SEDE DO SETCESP RECEBEU FERNANDO HADDAD (PT) PARA APRESENTAR SUAS PROPOSTAS 
PARA O ABASTECIMENTO URBANO DURANTE A CORRIDA ELEITORAL MUNICIPAL DE SÃO PAULO

DIPLOMA DE 
GRATIDÃO DA 
CIDADE DE SÃO 
PAULO
HISTÓRIA: A 
CONDECORAÇÃO 
FOI IDEALIZADA EM 
7 DE SETEMBRO DE 
1969 E DISTRIBUÍDA 
COMO BRINDE AOS 
CONVIDADOS QUE 
PARTICIPARAM DA 
INAUGURAÇÃO DO 
PALÁCIO ANCHIETA

MEDALHA DE OURO
CERIMÔMIA DE ENTREGA DA MEDALHA 
ANCHIETA PARA O PRESIDENTE DO 
SETCESP, TAYGUARA HELOU, NA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 
REALIZADA POR INICIATIVA DO 
SECRETÁRIO ESTADUAL DE TURISMO, 
LAÉRCIO BENKO

PAULISTANO DESDE SEMPRE
“MINHA HISTÓRIA EM SÃO PAULO 
COMEÇOU QUANDO NASCI NO ANTIGO 
HOSPITAL MATARAZZO, NA PAULISTA. 
AQUI É A MINHA CIDADE, É ONDE 
CONSTRUÍ MINHA HISTÓRIA E FAMÍLIA. 
TER MEU  PRÓPRIO NEGÓCIO EM SÃO 
PAULO E SER RECONHECIDO COM 
ESTA HOMENAGEM, REFORÇA ESSE 
SENTIMENTO”, TAYGUARA HELOU, 
PRESIDENTE DO SETCESP

CIDADÃO DA CAPITAL
ANTÔNIO LUIZ LEITE, VICE-PRESIDENTE DO SETCESP, É AGRACIADO NA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO COM O TÍTULO DE CIDADÃO PAULISTANO
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OS MELHORES DO ANO
PREMIAÇÃO MAIOR VALOR DE REVENDA, REALIZADA PELA REVISTA FROTA & CIA NO SETCESP, QUE 
HOMENAGEOU OS CAMINHÕES E UTILITÁRIOS COM A REVENDA MAIS VALORIZADA NO MERCADO BRASILEIRO

“DESAFOGAR O SETOR 
PRODUTIVO DO PAÍS”
ANDRÉ REBELO, ASSESSOR DE 
ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA 
FIESP ABORDOU QUESTÕES 
RELACIONADAS AOS CHAMADOS 
“EXCESSOS” GOVERNAMENTAIS

TRIBUTOS NO TRC DEBATE CARGA DE IMPOSTOS NO SETOR
“ESTE É UM TRABALHO QUE O SETCESP FAZ HÁ BASTANTE TEMPO, QUE É 
O DE SE ANTECIPAR E MOSTRAR AO GOVERNO QUE SOMOS TOTALMENTE 
CONTRÁRIOS AO AUMENTO DE CARGA NO NOSSO SETOR. POIS, O QUE 
PRECISAMOS É A REDUÇÃO DESSES IMPOSTOS PARA QUE O EMPRESÁRIO 
POSSA DESENVOLVER O PAÍS COMO UM TODO”, TAYGUARA HELOU

AJUSTE CIRÚRGICO
“É PRECISO 
REPENSARMOS O 
TAMANHO DOS IMPOSTOS 
NO TRANSPORTE DE 
CARGAS”, GILBERTO 
AMARAL, PRESIDENTE 
DO CONSELHO SUPERIOR 
DO IBPT (INSTITUTO 
BRASILEIRO DE 
PLANEJAMENTO  
E TRIBUTAÇÃO)

"DESAFOGAR O SETOR 
PRODUTIVO DO PAÍS"
ANDRÉ REBELO, ASSESSOR DE 
ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA 
FIESP ABORDOU QUESTÕES 
RELACIONADAS AOS CHAMADOS 
"EXCESSOS" GOVERNAMENTAIS
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POR UMA SÃO PAULO EM 
MOVIMENTO
JOÃO DÓRIA JR. (PSDB), PREFEITO 
DE SÃO PAULO, FOI NA SEDE DO 
SETCESP PARA APRESENTAR SUAS 
PROPOSTAS PARA A SEGURANÇA E O 
ABASTECIMENTO URBANO DA CIDADE

ENCONTRO COM 
CANDIDATOS
OS DEPUTADOS 
FEDERAIS E ENTÃO 
CANDIDATOS À PREFEITO 
DE SÃO PAULO, CELSO 
RUSSOMANNO (PRB) E 
MAJOR OLÍMPIO (SD), 
ESTIVERAM NO SETCESP 
PARA PARTICIPAR 
DO “ENCONTRO 
COM CANDIDATOS” 
E APRESENTARAM 
AOS ASSOCIADOS, 
MANTENEDORES E 
CONVIDADOS, AS 
PRINCIPAIS PROPOSTAS 
DOS POSTULANTES AO 
CARGO EXECUTIVO DE 
SÃO PAULO PARA AS 
ÁREAS DE MOBILIDADE E 
ABASTECIMENTO URBANO

GRAVAÇÃO: MINUTO  
DO TRANSPORTE
CAMPANHA DIVULGADA 
NAS RÁDIOS, PELA VOZ 
DE TAYGUARA HELOU, 
COM O OBJETIVO 
DE APRESENTAR AS 
BANDEIRAS DO SETCESP 
E, TAMBÉM, PROMOVER 
A ORIENTAÇÃO E 
CONSCIENTIZAÇÃO  
PARA UM TRÂNSITO  
MAIS SEGURO

REFORMA TRABALHISTA
TAYGUARA HELOU EM 
DISCUSSÃO SOBRE A 
REFORMA TRABALHISTA 
COM O MINISTRO DO 
TRABALHO, RONALDO 
NOGUEIRA, EM BRASÍLIA
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CAMPEÕES DO ANO 
TAYGUARA HELOU, PRESIDENTE 
DO SETCESP, REPRESENTANTES 
DA ENTIDADE E VENCEDORES 
DO 2º PRÊMIO SETCESP DE 
SUSTENTABILIDADE: EVENTO 
HOMENAGEOU ‘CASES’ DE 
SUCESSO EM 2016 PARA REDUZIR 
IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 
NO SEGMENTO DE TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE CARGAS

Fernando Favoretto
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CATEGORIA 
RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 
MARCELO PATRUS (À DIR.), 
DIRETOR-PRESIDENTE DA 
PATRUS TRANSPORTES 
URGENTES, RECEBE PRÊMIO 
COM JESUS LEÃO RIBEIRO E 
REJANE VASCO, EXECUTIVOS 
DA EMPRESA

CATEGORIA 
RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL
WALDIR CUSTÓDIO (À DIR.), 
ANALISTA DE QUALIDADE DA 
JWM, E YGOR MARINELLI, 
GESTOR ADMINISTRATIVO DA 
EMPRESA, COMEMORAM A 
VITÓRIA

CATEGORIA GESTÃO 
SUSTENTÁVEL 
GLAUCO WARPECHOWSKI  
(À DIR.), DIRETOR COMERCIAL 
DA LETSARA, E VAGNER TOZZI , 
EXECUTIVO DA EMPRESA:  
CASE DE SUCESSO

MENÇÃO HONROSA 
ANTONIO TADEU PRESTES DE OLIVEIRA, DIRETOR DA DIVISÃO 
DE TRANSPORTES DE CARGAS (DTC): DESTACOU-SE EM PROL 
DA SUSTENTABILIDADE NO TRC

SESSÃO DE GALA 
O 2º PRÊMIO SETCESP DE 
SUSTENTABILIDADE FOI 
PROMOVIDO PELO SETCESP 
EM PARCERIA COM A REVISTA 
TRANSPORTE MODERNO E 
REALIZADO EM CONJUNTO 
DA  TRADICIONAL PREMIAÇÃO 
“MAIORES & MELHORES DO 
TRANSPORTE” NO HOTEL 
UNIQUE
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PLENA OUTUBRO 
O ENTÃO CANDIDATO A VICE-PREFEITO DE GUARULHOS, 
ALEXANDRE ZEITUNE, ESTEVE PRESENTE NA SEDE DO SETCESP 
PARA PARTICIPAR DO TRADICIONAL ALMOÇO DA DIRETORIA 
PLENA E RECEBEU AS PROPOSTAS DA ENTIDADE PARA O 
ABASTECIMENTO URBANO

TOP DO TRANSPORTE 
O PRESIDENTE DO SETCESP, TAYGUARA 
HELOU, PARTICIPOU DO PRÊMIO TOP DO 
TRANSPORTE QUE, EM 2016, COMPLETOU 
10 ANOS DE REALIZAÇÃO

CAMINHÕES AUTO 
TRIPULADOS 
OTTO, STARTUP 
QUE ESTÁ EM FASE 
DE CRIAÇÃO DE 
CAMINHÕES AUTO 
TRIPULADOS; A 
EMPRESA LANÇOU O 
PRODUTO HÁ POUCO 
TEMPO É JÁ FOI 
ADQUIRIDA PELA UBER 
POR US$ 680 MILHÕES 

BAÍA DE SÃO 
FRANCISCO E A 
GOLDEN GATE BRIDGE 
PORTA DE ENTRADA PARA O 
VALE DO SILÍCIO, PRINCIPAL 
POLO INDUSTRIAL DE 
EMPRESAS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO DOS 
ESTADOS UNIDOS, LOCAL 
ONDE O GRUPO DE 
EMPRESÁRIOS DO SETCESP 
PARTICIPOU DE VIAGEM 
TÉCNICA PROMOVIDA PELA 
ENTIDADE

DAR UM GOOGLE 
“NO ESTACIONAMENTO 
DA GOOGLE NOS 
IMPRESSIONAMOS COM 
OS ELETRIC POWER 
STATIONS – PONTOS 
DE ABASTECIMENTOS 
DE CARROS ELÉTRICOS. 
A FORMA COMO 
O GOOGLE VÊ O 
MUNDO É REALMENTE 
DIFERENTE”, ANÍRIO 
NETO, DIRETOR TÉCNICO 
DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO DO 
SETCESP

A GIGANTE DOS CHIPS 
“NA INTEL A TECNOLOGIA 
QUE MAIS CHAMOU A 
ATENÇÃO DO NOSSO GRUPO 
FORAM AS CÂMERAS 
CAPAZES DE INTERPRETAR 
CORES, DISTÂNCIAS, 
PROFUNDIDADES, 
PRESENÇAS, AUSÊNCIAS, 
ETC. – CAPACIDADES QUE 
ANTES ERAM EXCLUSIVAS 
DO OLHO HUMANO", 
TAYGUARA HELOU, 
PRESIDENTE DO SETCESP

FEEDBACK INTELIGENTE 
“NA VISITA À NGP (NOKIA GROWTH 
PARTNERS), UM FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA DA 
NOKIA, OS EMPRESÁRIOS FORAM 
APRESENTADOS A UMA TECNOLOGIA 
QUE COMBINA A INTELIGÊNCIA DO 
VÍDEO COM A TELEMETRIA PARA OBTER 
RESPOSTAS MAIS ASSERTIVAS NA 
ORIENTAÇÃO E CORREÇÃO DA FORMA  
DE DIRIGIR DOS MOTORISTAS”, 
TAYGUARA HELOU, PRESIDENTE  
DO SETCESP
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YANDELL TRUCKAWAY INC. E CALIFÓRNIA TRUCKING ASSOCIATION (CTA) 
EXECUTIVOS BRASILEIROS E AMERICANOS DEBATERAM OS NOVOS APLICATIVOS QUE ESTÃO 
REINVENTANDO O SETOR DE TRANSPORTE DE CARGAS

BEM-VINDOS AO CLUBE 
“A SILICON HOUSE É UMA EMPRESA DEDICADA A RECEBER E APOIAR OS EMPREENDEDORES. A SH SE PREOCUPA 
COM TODO O PROCESSO, DESDE AS ACOMODAÇÕES PARA OS VISITANTES ATÉ A AVALIAÇÃO DE PROJETOS POR SEUS 
MENTORES”, ANÍRIO NETO, DIRETOR TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SETCESP

EXPERIÊNCIAS DIGITAIS 
O LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS DA ACCENTURE, UMA DAS MAIORES INTEGRADORAS E 
IMPLEMENTADORAS DE TECNOLOGIAS DO MUNDO: PALCO DA VISITA DOS EMPRESÁRIOS E EXECUTIVOS DO SETCESP

REVOLUÇÃO NAS NUVENS 
“NO PRÉDIO PRINCIPAL DA ORACLE, O 
TEMA MIGRAÇÃO PARA A COMPUTAÇÃO EM 
NUVEM PROVOU PARA OS EMPRESÁRIOS 
PRESENTES QUE ESTA É UMA REALIDADE 
QUE ALÉM DE REDUZIR CUSTOS, TAMBÉM 
CONTRIBUI PARA DAR MAIOR VELOCIDADE 
E ESTABILIDADE AS PLATAFORMAS 
CONECTADAS EM REDE”
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EXERCÍCIO PARA 
SE REINVENTAR
TREINAMENTO 
PROMOVIDO 
DURANTE O 
WORKSHOP 
DA COMJOVEM 
PARA MUDAR 
COMPORTAMENTOS 
E APRIMORAR O 
DESEMPENHO DE 
CADA INDIVÍDUO 
ENVOLVIDO NO 
EXERCÍCIO

INOVAÇÃO 
DISRUPTIVA
“É IMPORTANTE QUE 
OS EMPRESÁRIOS 
SE CONSCIENTIZEM 
SOBRE O CONCEITO DE 
INOVAÇÃO DISRUPTIVA 
E COMPAREM ISSO COM 
AS POSSIBILIDADES 
DE INOVAÇÃO 
NO TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO 
BRASILEIRO”, KIP 
GARLAND, CONSULTOR 
GLOBAL DE INOVAÇÃO 
DISRUPTIVA

WORKSHOP DA 
COMJOVEM
TAYGUARA HELOU:  
“O WORKSHOP PODE 
SER CONSIDERADO 
O PONTO DE 
PARTIDA PARA QUE 
OS PARTICIPANTES 
VALORIZEM UM MODELO 
DE GESTÃO AFINADO 
COM AS NOVAS 
TENDÊNCIAS MUNDIAIS 
MAIS FOCADO EM 
INCENTIVAR E AUXILIAR 
AS EMPRESAS A 
PENSAR E AGIR 
DIFERENTE”
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OS REIS DO RECEBIMENTO
ESTABELECIMENTOS COM 
MELHORES ÍNDICES DE 
EFICIÊNCIA NO RECEBIMENTO DE 
MERCADORIAS SÃO DIVULGADOS 
NA PREMIAÇÃO IER 2016 (ÍNDICE 
DE EFICIÊNCIA NO RECEBIMENTO) 
PROMOVIDA PELO SETCESP

TERMÔMETRO NO RECEBIMENTO DE PRODUTOS E CARGAS
“O FORNECEDOR QUE TEM BOA ESTRUTURA, BONS PROCEDIMENTOS E UM BOM TEMPO 
MÉDIO DE DESCARGA VAI TER UM BOM IER”, MARINALDO BARBOSA DOS REIS, DIRETOR 
DE ESPECIALIDADE DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO SETCESP

ASSINATURA CONTRA O 
ROUBO DE CARGAS
O GOVERNADOR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, GERALDO 
ALCKMIN, REGULAMENTA A 
LEI ESTADUAL Nº 15.315 QUE 
PUNE ESTABELECIMENTOS 
QUE COMERCIALIZAM CARGAS 
ROUBADAS E PUNE COM RIGOR 
A FIGURA DO RECEPTADOR

VISITA AO PALÁCIO  
DO GOVERNO
O PRESIDENTE DO SETCESP, 
TAYGUARA HELOU, E 
LIDERANÇAS DO TRC EM 
REUNIÃO COM O VICE-
GOVERNADOR DE SÃO 
PAULO, MÁRCIO FRANÇA

VISITA DA TRANSÔNIBUS AO SETCESP
NA OCASIÃO, OS REPRESENTANTES 
CONHECERAM OS DEPARTAMENTOS E SERVIÇOS 
PRESTADOS PELO SETCESP COM O OBJETIVO DE 
OBTER NOVOS CONHECIMENTOS QUE POSSAM 
SER IMPLANTADOS NA ENTIDADE FLUMINENSE
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REUNIÃO DE 
DIRETORIA PLENA
TAYGUARA HELOU 
E ANTONIO CARLOS 
RODRIGUES, EX-
MINISTRO DOS 
TRANSPORTES, DEBATEM 
ESTRATÉGIAS PARA 
COMBATER O ROUBO 
DE CARGAS E DAR 
CELERIDADE À REFORMA 
TRABALHISTA

CONVIDADOS 
CELEBRAM 
ÚLTIMO ALMOÇO 
DE DIRETORIA 
PLENA DE 2016

BALANÇO DA GESTÃO 
E PARCERIA COM O 
SETCESP
SEBASTIÃO ALMEIDA 
(PT), EX-PREFEITO 
DE GUARULHOS FEZ 
DISCURSO NO ALMOÇO 
DE DIREORIA PLENA 
RESSALTANDO A 
CONSTRUÇÃO DA ALÇA 
DE ACESSO NO TREVO DE 
BONSUCESSO, DISTRITO DE 
GUARULHOS
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Rodo Rede Ipiranga

>> Rodo Rede Ipiranga

Postos mais que completos nas estradas do Brasil

Rodo Rede Ipiranga

A Ipiranga é a maior rede privada de postos de 
combustível e lojas de conveniência do país, 

com mais de 7.300 postos e mais de 2.000 lojas 
am/pm, respectivamente. É também a que possui 
a maior rede de troca de óleo com mais de 1.500 
unidades de Jet Oil em todo Brasil. 

Mais do que um espaço para abastecer, os postos 
Ipiranga são um lugar completo para atender a to-
das as necessidades do consumidor. 

Especificamente para o público das estradas, 
a Ipiranga oferece o Rodo Rede, um modelo de 
posto com infraestrutura completa para fornecer 
ao caminhoneiro tudo que ele precisa em suas 
viagens, de produtos a serviços para o seu veícu-
lo, do lazer ao conforto para o seu próprio bem-
-estar e descanso.

• Auto Elétrica – reparos na parte elétrica do caminhão.
• Lavagem – limpeza interna e externa.
•  Borracharia – manutenção e troca de pneus.
• Mecânica – consertos com segurança e confiança.
• Auto Peças – venda de peças de diferentes marcas.
• Parada Segura – estacionamento com segurança.
• Bombas de alta vazão – tecnologia para abaste-

cer com rapidez.

Já para os caminhoneiros e automobilistas que 
escolhem o posto Rodo Rede como ponto de pa-
rada, são oferecidos:

• Sala de lazer – ambiente com TV adequado para 
descanso.

• am/pm – loja de conveniência com ampla diver-
sidade de produtos.

• Academia Saúde na Estrada – espaço para a 
prática de atividades físicas.

• Banheiros – instalações modernas e com alto 
padrão de higiene.

• am/pm Estação – loja multioferta de alimenta-
ção, conveniência e serviços.

• Sistema CTF – programa para simplificar a ges-
tão dos abastecimentos das empresas transpor-
tadoras.

• Programa Saúde na Estrada – projeto que ofe-
rece check-up gratuito com exames preventivos 
básicos de saúde, balança de bioimpedância e 
atividades para o bem-estar. 

• Cinema na Estrada – exibição de filmes, propor-
cionando uma experiência cultural inovadora e 
divertida. 

Para divulgar as ofertas dos postos Rodo Rede, a 
Ipiranga investe pesado em comunicação na mí-
dia, na realização de promoções nacionais e no 
incentivo à adesão de participantes ao programa 
Km de Vantagens. Com mais de 23 milhões de 
participantes, o Km de Vantagens é responsável 
por atrair e fidelizar clientes à marca Ipiranga.

SOLUÇÃO SOB MEDIDA PARA FROTISTA. A Ipiranga 
oferece consultoria personalizada através de uma 
equipe própria e especializada que possui recursos 
para oferecer o melhor plano das rotas rodoviárias, o 
relacionamento com os postos Ipiranga e o melhor 
custo benefício para as atividades do transportador. 

Atualmente, a Ipiranga possui 220 postos Rodo 
Rede espalhados pelas rodovias brasileiras. Ado-
tando o posicionamento “Rodo Rede, a parada 
completa das estradas”, esses postos já se torna-
ram referência de qualidade nas estradas. 

DIFERENCIAIS PARA TODOS OS PÚBLICOS. Para ga-
rantir o alto padrão do Rodo Rede, a Ipiranga está 
sempre em busca de novidades para tornar a  
experiência de compra do consumidor cada vez 
mais agradável. 

Além de todos os tipos de combustíveis e uma li-
nha completa de Lubrificantes Ipiranga para aten-
der a variadas demandas, os postos Rodo Rede 
disponibilizam serviços diferenciados para cami-
nhões e automóveis:

Os postos Rodo Rede são a parada completa para 
veículos de transportadoras e de frotistas. Para 
este público, a Ipiranga conta ainda com uma so-
lução sob medida. Disponível em todos os postos 
Rodo Rede, o CTF é um avançado sistema de co-
leta e armazenamento de dados que possibilita às 
transportadoras monitorar os abastecimentos e a 
movimentação de sua frota. A cada abastecimen-
to, os dados são transmitidos automaticamente 
para a empresa, que tem controle total sobre volu-
me e gasto de combustível por km.

www.ipiranga.com.br

Com a infraestrutura completa dos postos Rodo 
Rede e as soluções para transportadoras e frotis-
tas, a Ipiranga se faz presente no dia a dia dos con-
sumidores como um lugar completo para atender 
diferentes demandas.  

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO

› Garante melhor controle do orçamento des-
tinado ao combustível.

› Proporciona redução de custo e ganho de 
tempo para a área responsável pelo controle 
do combustível.

› Facilita o trabalho do gestor da frota e da 
sua equipe eliminando controles manuais.

› Oferece agilidade na informação.
› Realiza a captura automática do hodômetro 

do caminhão.
› Aponta os desvios das rotas planejadas.
› Previne desvios de combustível.
› Disponibiliza o combustível da bomba do 

posto sem intervenção humana.
› Garante o abastecimento somente com os 

produtos pré autorizados pelo gestor da frota.
› Evita a circulação de dinheiro, cartão ou vale 

junto ao motorista.
› Interrompe a digitação de informação incor-

reta no momento do abastecimento.
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A Petrobras Distribuidora está lançando o 
LUBRAX EXTREMO HD, lubrificante para ve-

ículos diesel com a mais elevada tecnologia no 
mercado. Desenvolvido para o atendimento das 
especificações dos principais fabricantes, o LU-
BRAX EXTREMO HD é um óleo lubrificante sintéti-
co multiviscoso com grau de viscosidade SAE 5W-
30 e baixo teor de cinzas sulfatadas (Low SAPS). 
Indicado aos mais modernos motores diesel tur-
binados que exijam lubrificantes com níveis de de-
sempenho API CJ-4 ou ACEA E4/E6/E7/E9-12. 

Recomendado principalmente para veículos die-
sel urbanos equipados com sistema de trata-
mento dos gases de escape como EGR (Siste-
ma de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução  
Catalítica Seletiva). Atende aos atuais requi-
sitos da Euro V (PROCONVE P7) e antecipa  
as exigências da Euro VI, a sua tecnologia promove 

a limpeza dos pistões, controle da formação de fu-
ligem e do desgaste prematuro das peças do motor 
proporcionando maior rendimento e maior vida útil.

REDUÇÃO NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. O seu 
grau de viscosidade SAE 5W-30 e os aditivos mo-
dificadores de atrito contribuem na redução do 
consumo de combustível.

REDUÇÃO DE FULIGEM NOS GASES DE ESCAPE E COM-
PATIBILIDADE COM EGR E DPF. lubrificante de baixo 
teor de cinzas sulfatadas (<1,0% p/p) tem a finali-
dade de controlar o nível de obstrução das válvulas 
de Recirculação dos Gases de Escape (EGR) e evi-
tar o acúmulo de material particulado nos Filtros 
de Particulados de Diesel (DPF), desta forma é ca-
paz de prolongar a vida útil do filtro de particulados 
e manter baixos os níveis de emissões de fuligem 
junto aos gases de escape, garantindo a potência 
dos motores diesel de elevadas rotações.

Lubrificante de alto desempenho com redução de consumo de combustível

PETROBRAS

Fonte: Petrobras Distribuidora

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

› Produto sintético com grau de viscosidade: SAE 5W-30;

› Níveis de desempenho: API CJ-4 e ACEA E4/E6/E7/E9-12;

› Atende aos requerimentos conforme Euro V (PROCONVE P7) e antecipa a Euro VI;

› Destinado principalmente a veículos diesel urbanos;

› Possui baixo teor de cinzas sulfatadas (low SAPS);

› Contribui na redução do consumo de combustível; 

› Promove a limpeza dos pistões e controle da formação de fuligem;

› Reduz o desgaste prematuro das peças do motor proporcionando maior rendimento e maior vida útil.

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO COM O ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES.

REDUÇÃO DA EMISSÃO DE COMPOSTOS TÓXICOS A 
ATMOSFERA. formulado com aditivos de última ge-
ração compatíveis com os Conversores Catalíticos 
do sistema de tratamento dos gases de escape, o 
LUBRAX EXTREMO HD auxilia a manter baixos os 
níveis de emissões dos compostos tóxicos, como 
óxidos de nitrogênio (NOx), nos gases de escape 
do veículo.

A expectativa da gerência de Lubrificantes a Con-
sumidores da BR é de fortalecer a liderança da 
marca nesse segmento, que corresponde a mais 
de 30% das vendas de lubrificantes, com a inclu-
são de mais um produto de alto valor agregado e 
com tecnologia premium.

Trata-se de uma excelente solução para frotas 
mistas (veículos pesados e leves). De acordo com 
Kleber Café Lins, gerente de Lubrificantes a Con-

sumidores, a companhia quadruplicou a venda de 
lubrificantes diesel premium (com o Lubrax Avan-
te e Advento) nos últimos 3 anos. A perspectiva 
é de aumentarmos as vendas de produtos nes-
se segmento em 50% e o Lubrax Extremo HD irá 
contribuir para atingirmos esta meta.  

Petrobras

(11) 3116-5397 - Guilherme Hissa

(11) 3116-5552 - Sergio Cruz Cardoso

www.br.com.br

guilher@br.com.br

sergiocc@br.com.br

Lubrax Extremo HD
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(11) 3933-9001

www.denigris.com.br

faleconosco@denigris.com.br 

De Nigris

Atendimento De Nigris em várias plataformas

De Nigris

É assim que a De Nigris se posiciona para iniciar 2017 com a melhor plataforma 
para o atendimento das demandas de seus clientes

No caminho para o Porto de Santos, no lito-
ral paulista, uma luz de advertência brilha no 

painel. De acordo com o computador de bordo do 
caminhão, trata-se de uma falha simples que não 
vai interromper a viagem, mas que demanda uma 
verificação num concessionário Mercedes-Benz. 
Pelo smartphone, o motorista acessa o site da De 
Nigris e agenda um horário para realizar o check-
-up em uma das unidades localizadas no caminho 
dele em direção ao porto mais movimentado do 
país. Em poucos minutos, um consultor especia-
lizado entra em contato para obter mais informa-
ções sobre o alerta e preparar o atendimento já 
agendado. Aliar tecnologia e conhecimento técni-
co elevam a eficiência do serviço, tornam a resolu-
ção mais rápida e garantem a liberação do veículo 
no mínimo tempo necessário, o que se traduz em 
produtividade para quem corre contra o tempo 
atrás do volante. 

“Uma plataforma digital inteligente, cuja parte vi-
sível é o novo site recém lançado pelo Grupo De 
Nigris, promete estabelecer uma relação mais ágil 
e assertiva entre nossos colaboradores e clientes”, 
afirma José Luiz Bertoco, diretor da De Nigris São 
Paulo, Guarulhos e Van Center.

Foram necessários seis meses para uma equipe de 
técnicos, sob o comando da gerência de marketing 
e um grupo de trabalho formado por gestores de 
vendas de vários departamentos da De Nigris para 
desenvolverem as funcionalidades do novo sistema 
que expande as formas de atendimento do conces-
sionário. A nova ferramenta foi criada para tornar os 
técnicos e consultores da De Nigris mais próximos 
dos clientes. A disponibilidade total em qualquer 
plataforma foi um pré-requisito para o desenvol-
vimento da ferramenta. Além do agendamento de 
serviços nas oficinas, o cliente pode ter acesso a 

informações sobre veículos novos e usados, pneus, 
peças e serviços. Tudo com a interação com os 
consultores da De Nigris via chat online para escla-
recer dúvidas e tornar o atendimento mais preciso. 
“Não queremos que o cliente interaja com um robô, 
um programa preparado para responder apenas as 
perguntas mais comuns. Entendemos que nossos 
produtos tem uma gama variada de versões, mo-
delos e aplicações, por isso o atendimento persona-
lizado feito por um consultor De Nigris treinado vai 
esclarecer melhor as dúvidas dos clientes e ter uma 
resolutividade muito maior”, explica Jane Miranda, 
gerente de marketing do Grupo De Nigris. 

Vender o melhor produto não basta num mercado 
altamente competitivo. É preciso estar alinhado aos 
desejos dos clientes, saber ouvir e oferecer a solução 
ideal. É com esse pensamento que a De Nigris in-
vestiu na atualização da sua plataforma digital para 
se tornar o primeiro concessionário Mercedes-Benz 
com capacidade de atuar num ambiente chamado 
de Marketing 3.0, no qual os clientes são altamen-
te conscientes de suas necessidades, tem acesso a 
informação e buscam a cooperação do consultor de 
vendas para ajudá-lo a tomar a melhor decisão so-
bre o que e quando adquirir um produto ou serviço.

SEMINOVOS DE NIGRIS. A De Nigris também ampliou 
sua atuação no comércio de veículos seminovos na 
plataforma digital. Lança também a página na web 
dedicada a caminhões, ônibus e vans seminovos. 
A intensão é oferecer ao cliente a possibilidade de 
consultar as unidades disponíveis em estoque por 
meio de uma pesquisa fácil por modelo, caracterís-
tica, tipo de implementos, além de valor e ano de 
fabricação. O cliente poderá também fazer uma si-
mulação de financiamento e entrar em contato com 
o consultor via chat online para obter mais detalhes 
sobre o veículo anunciado e marcar uma visita à 
loja onde o veículo está em exposição. 

“Nossa intensão é garantir que a De Nigris seja sem-
pre reconhecida pela liderança. Nós somos um dos 
maiores e mais antigos concessionários Mercedes-
-Benz. São mais de 50 anos de parceria com a mar-
ca alemã que é sinônimo de tecnologia e qualidade. 
Temos que manter esses valores atrelados ao nos-
so serviço e é o que estamos fazendo ao investir na 
plataforma digital de forma ampla”, afirma Bertocco. 

TOP OF MIND DO TRANSPORTE 2016. O Grupo também 
deu especial atenção a sua presença nas redes so-
ciais. Nos perfis do Facebook e Instagram podem ser 
vistas dicas de segurança, de manutenção, eventos 
e fotos dos modelos Mercedes-Benz. A interação 
com o público que trabalha ou, simplesmente cur-
te o segmento de caminhões e ônibus tem ajudado 
a tornar a marca De Nigris referência no segmento, 
como ficou constatado com a conquista do prêmio 
Top Of Mind do Transporte 2016 na categoria “Con-
cessionária”, realizado pela revista TranspoData, 
uma das mais respeitadas publicações especializa-
das em transporte, e o TruckPad, um dos mais co-
nhecidos aplicativos para busca de frete. 

A rede de concessionárias é composta por 9 unida-
des de veículos comerciais, caminhões, vans e ôni-
bus, sendo duas na cidade de São Paulo – De Nigris 
Limão e Van Center – duas na região metropolitana 
– São Bernardo do Campo e Guarulhos – quatro no 
interior do estado – São José dos Campos, Soroca-
ba, Itu e Itapeva – além de uma unidade exclusiva 
para o atendimento de Cegonheiros – De Nigris De-
marchi, também em São Bernardo do Campo. To-
das as unidades estão posicionadas nas principais 
rodovias do Estado de São Paulo, equipadas para 
oferecer o melhor atendimento, tanto nas conces-
sionárias como nas plataformas digitais, acessíveis 
por computador, smartphones e tablets.  

AV. DR OTAVIANO PEREIRA MENDES

ROD. DEP. ARCHIMEDES ALMMOGLIA

ROD. RAPOSO TAVARES

ROD. ANCHIETA

ROD. CASTELO BRANCO

MARGINAL TIETÊ

ROD. PRESIDENTE DUTRA

ROD. FRANCISCO ALVES NEGRÃO

MARGINAL PINHEIROS

AV. DOS BANDEIRANTES

AV. NICOLA DEMARCHI

De Nigris
Itu

De Nigris
São Paulo

De Nigris
Guarulhos

De Nigris
São José  
dos Campos

De Nigris
Sorocaba

De Nigris
São Paulo
Van Center

Comercial De Nigris
São Bernardo do Campo
Casa do Cegonheiro

Comercial De Nigris
São Bernardo do Campo

De Nigris
Itapeva

CONCESSIONÁRIOS ESTRATEGICAMENTE LOCALIZADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO
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(11) 2714-9800

www.facchini.com.br

facchini@facchini.com.br

Facchini

>> Facchini

Facchini

PLATAFORMA SOCORRO LEVE. Capacidade técni-
ca, 2.500 Kg, apresenta comprimento externo de 
5,50 m; perfil lateral “U”; malhal fixo ao chassi com 
Giroflex embutido em LED; dois cilindros hidráuli-
cos de dupla ação, um para bascular a plataforma 
e um para estender|recolher a plataforma; guincho 
elétrico, acionamento remoto com fio, capacida-
de de arraste de 3.800 Kg e 30 m de cabo de aço 
5/16”; assoalho com pintura antiderrapante e op-
cional asa delta. 

PLATAFORMA SOCORRO MÉDIA. Capacidade técnica 
de 3.500 Kg; ideal para caminhões 3/4; compri-
mentos externos de 5,50 | 6,00 | 6,30 | 6,50 | 7,00 
m; malhal fixo ao chassi com Giroflex embutido 
em LED; dois cilindros hidráulicos de dupla ação: 
um para bascular a plataforma e um para esten-
der|recolher a plataforma; guincho hidráulico com 
motor, capacidade de arraste de 4.000 Kg e 30 m 

bascular a plataforma, um para estender|recolher 
a plataforma, dois para levantar a asa delta e um 
para abaixar a asa delta; baixo angulo de carrega-
mento; roldanas na traseira para eliminar arraste; 
guincho elétrico capacidade de arraste de 3.500 
Kg e 30 m de cabo de aço 5/16”; assoalho com 
pintura antiderrapante; calço de alumínio para as 
rodas e opcional plataforma lonada.

PLATAFORMA SOCORRO FIXA. Capacidade técnica de 
2.000 Kg; ideal para caminhões leves; comprimento 
externo de 5,15 m; plataforma sem sistema hidráu-
lico; malhal fixo a plataforma com Giroflex embuti-
do em LED; guincho elétrico acionamento remoto 
com fio, capacidade de arraste de 3.500 Kg; rampas 
de embutir em alumínio capacidade de 2.000 Kg; 
assoalho com pintura antiderrapante e opcional 
suspensor para rebaixamento da plataforma.

de cabo de aço 3/8”; assoalho com pintura anti-
derrapante e opcional plataforma lonada.

PLATAFORMA SOCORRO PESADA. Capacidade téc-
nica de 10.000 Kg; comprimentos externos de 8,50 
| 9,00 |10,50 | 11,00 m; malhal fixo ao chassi com 
Giroflex embutido em LED; quatro cilindros hidráuli-
cos de dupla ação: dois para bascular a plataforma, 
um para estender|recolher a plataforma e um para 
estabilizar o parachoque; guincho hidráulico com 
motor, capacidade de arraste de 10.000 Kg e 20 m 
de cabo de aço 9/16”; assoalho com pintura anti-
derrapante e opcional plataforma lonada.

PLATAFORMA SOCORRO SUPER BAIXA. Capacidade 
técnica de 2.500 Kg; ideal para carros esportivos 
e baixos; comprimento externo de 6,00 m; malhal 
fixo ao chassi com Giroflex embutido em LED; 
seis cilindros hidráulicos de dupla ação: dois para 

Conheça a linha completa Plataforma Socorro  
da Facchini
Plataforma Socorro foi desenvolvida com alta tecnologia para a fabricação  
dos equipamentos que atuam no transporte e resgate de veículos

PLATAFORMA SOCORRO LONADA. Diversas capaci-
dades de carga; especial para concessionários de 
carros exclusivos; LED embutida no painel diantei-
ro e quadro traseiro; porta traseira roll up com tra-
va de segurança; assoalho com pintura antiderra-
pante; calço de alumínio para as rodas; opcionais 
logomarca impressa nas lonas e asa delta.

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS. A FACCHINI é fabri-
cante de Implementos Rodoviários: Carrocerias, 
Furgões, Caçambas, Guindastes, Poliguindastes, 
3º eixo, Plataformas Socorros, Coletores e Com-
pactadores de Lixo, Semirreboques, Reboques, Bi-
trens, Rodotrens, Tritrens e Carretas Agrícolas.

A empresa desenvolve, produz e distribui a linha 
completa de Implementos Rodoviários para todos 
os segmentos de transportes, para caminhões le-
ves, médios e pesados.  

SOBRE A FACCHINI S.A

› Fundação: 30/05/1950
› Segundo maior fabricante de Implementos Rodoviários do Brasil
› 2.500 funcionários
› Capacidade de produção média 3.000 produtos | mês
› 10 fábricas com linhas distintas e integradas:  3 em Votuporanga-SP, 1 em Cosmorama-SP,  2 em 

São José do Rio Preto-SP, 1 em Mirassol-SP, 1 em Aparecida do Taboado-MS, 1 em Simões Filho-
-BA, 1 em Rondonópolis-MT.

› 32 Distribuidores próprios no Brasil: Guarulhos-SP, Limeira-SP, Ribeirão Preto-SP, Coroados-SP, Ma-
rília-SP, Regente Feijó-SP, Sorocaba-SP, Rio das Pedras-SP, Betim-MG, Uberlândia-MG, Nova Igua-
çu-RJ, Viana-ES, Anápolis-GO, Cuiabá-MT, Campo Grande-MS, Maceió-AL, Cabo-PE, Natal-RN, 
Fortaleza-CE, Imperatriz-MA, São Luís-MA, Belém-PA, Manaus-AM, Porto Velho-RO, Curitiba-PR, 
Cambé-PR, Cascavel-PR, Itajaí-SC, Concórdia-SC, Içara-SC, Nova Santa Rita-RS, Caxias do Sul-RS.

› 8 Distribuidores exclusivos no exterior: Angola, Uruguai, Bolívia, Cuba, Colômbia, Nigéria, Paraguai 
e Venezuela. 

› Certificada com o Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001 para Desenvolvimento, Fabricação e 
Comercialização de Implementos Rodoviários.
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Ford

0800-505-9308

www.fordcaminhoes.com.br

Linha Ford Cargo Torqshift com câmbio automatizado

T er uma equipe de motoristas altamente eficien-
te, capaz de extrair o máximo de economia e 

produtividade do caminhão, preservando o equipa-
mento, é o sonho de todo frotista. A linha Ford Cargo 
Torqshift equipada com transmissão automatizada 
tem essa característica de nivelar o desempenho 
dos motoristas da frota, ao mesmo tempo em que 
garante mais conforto e segurança na direção.

Comparada às transmissões automáticas con-
vencionais, a automatizada da linha Ford Torqshift, 
produzida pela Eaton, tem como vantagens o me-
nor custo de aquisição e reparo, a maior economia 
de combustível – que chega a 10% – e a facilidade 
de manutenção. Outro diferencial é o sistema de 

A linha tem como carro-chefe o Cargo 2429 
Torqshift 6x2 e é formada também pelos mode-
los: Cargo 1723 Torqshift, Cargo 1723 Kolector  
Torqshift, Cargo 1729R Torqshift e os cava-
los-mecânicos Cargo 1729T Torqshift e Cargo 
1933T Torqshift. 

As transmissões de 10 e 16 marchas que equi-
pam os novos caminhões foram desenvolvidas 
para o mercado brasileiro, levando em conta as 
severidades das aplicações, aumento de carga, 
topografia e intensidade de engate, entre ou-
tros fatores. Elas promovem o melhor regime de 
troca de acordo com a velocidade, relevo e ter-
reno para obter o melhor desempenho e econo-
mia, independentemente do estilo de direção de  
cada motorista.

NOVOS RECURSOS. “O uso do câmbio automatiza-
do em veículos comerciais é uma tendência que 
vem crescendo em todo o mundo”, diz Oswaldo 
Ramos, gerente de Vendas e Marketing da Ford 
Caminhões. “Por fazer as trocas de marcha sem-
pre no regime ideal de rotação, o Cargo Torqshift 
aumenta a economia de combustível e a vida útil 
da embreagem, ao mesmo tempo em que reduz 
os custos de manutenção e a fadiga do motorista 
no trânsito urbano e em viagens longas”.

Na função D (dirigir), a transmissão automati-
zada do Cargo Torqshift seleciona a marcha de 
arranque adequada e faz uma troca otimizada.  
Na função M (manual), permite ao motorista as-
sumir o controle e selecionar as marchas pelo bo-
tão na manopla.

Na função L (“Low”), exclusiva da Ford, as mar-
chas são reduzidas gradativamente de acordo 
com a velocidade e rotação do veículo. Ela ajuda 
a segurar o veículo em declives e otimiza o de-
sempenho do freio-motor, aumentando a vida útil 
dos freios. 

MODELOS. O Cargo 1723 Torqshift é um modelo 
médio com peso bruto total de 16.000 kg e capa-
cidade máxima de tração de 32.000 kg, com mo-
tor de 230 cv e transmissão de 10 marchas. Na 
versão Cargo 1723 Kolector Torqshift, ele chega 
praticamente pronto para implementação como 
coletor/compactador, com transmissão reforça-

proteção da embreagem que aumenta em cinco 
vezes a durabilidade do conjunto.

Para o motorista, ela oferece uma nova sensação 
de dirigir, com muito mais conforto e segurança. 
Além de trocas de marcha suaves e lineares, con-
ta com piloto automático inteligente que mantém 
a velocidade constante em subidas e descidas. 
A função “Low” mantém a marcha reduzida, au-
mentando a eficiência do freio-motor, e a assis-
tência de partida em rampa segura o caminhão 
por até 3 segundos em pistas com inclinação su-
perior a 3%. Dispõe ainda de dois modos de dire-
ção – Performance e Economia – e indicador de 
marchas no painel. 

da de 10 marchas e peso bruto total de 23.000 kg 
com terceiro eixo instalado. 

O médio Cargo 1729R Torqshift, com peso bruto 
total de 16.000 kg, tem motor de 290 cv e trans-
missão de 10 marchas, com as opções de cabine 
simples e leito. O Cargo 2429 Torqshift, um dos 
destaques da linha, tem transmissão de 10 mar-
chas, tração 6x2, peso bruto total de 23 toneladas 
e capacidade máxima de tração de 38.000 kg. 

O Cargo 1729T Torqshift é um cavalo-mecânico 
com cabine leito, transmissão de 10 velocidades 
e capacidade máxima de tração de 38.000 kg. O 
Cargo 1933T Torqshift com suspensão a ar é um 
cavalo-mecânico com transmissão de 16 marchas 
e capacidade máxima de tração de 45.150 kg.

ASSISTÊNCIA AO CLIENTE. Outro diferencial impor-
tante da Ford Caminhões está na satisfação dos 
clientes, com evolução positiva tanto nos índices 
de vendas como de serviços. Isso reflete a qua-
lidade dos produtos e também os investimentos 
feitos pela Ford na área de pós-vendas, com foco 
em quatro pilares: o Ford Service, o Ford Trac, o 
SOS Ford e o Disk Ford.

O contrato de manutenção Ford Service, com três 
tipos de planos, tem como novidade a possibili-
dade de inclusão de caminhões usados, com até 
quatro anos. O Ford Trac combina segurança e 
telemetria em um sistema instalado de fábri-
ca que conta com a tecnologia eletrônica mais 
avançada de comunicação. Entre outras funções, 
ele permite acompanhar o consumo instantâneo 
de combustível do veículo e o comportamento  
do motorista. 

A Agenda Ford é um sistema que facilita o atendi-
mento na oficina, com controle eletrônico de ser-
viço em toda a Rede Ford Caminhões. O SOS Ford 
e o Disk Ford oferecem apoio de informações  
e assistência mecânica para os clientes em todo 
o Brasil.  

Ford

>> Ford

Solução tem como vantagens o menor custo de aquisição e reparo, além da maior 
economia de combustível
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Man Latin America

Man Latin America

A MAN Latin America celebra seus 35 anos 
de história e 20 anos de sua fábrica em Re-

sende provando acreditar na força econômica do 
Brasil e na recuperação do país. O CEO da holding 
Volkswagen Truck & Bus, Andreas Renschler, aca-
ba de anunciar um novo ciclo de investimento de 
R$ 1,5 bi, que irá de 2017 a 2021 e é o maior da 
história da marca. Além de novos produtos dire-
cionados a países emergentes, inovações de di-
gitalização e conectividade serão oferecidas aos 
clientes da marca. 

R$ 1,5 bilhão: Volkswagen caminhões e ônibus  
comemora 35 anos com o maior ciclo de investimentos 
de sua história
Parte dos recursos serão investidos na constante renovação de sua linha de produtos 
e na atualização das linhas de montagem na sua fábrica de Resende (RJ)

Este será o quinto ciclo consecutivo de investi-
mentos no país. Os recursos serão investidos na 
constante renovação de sua linha de produtos, na 
busca de novos nichos de mercado, na atualização 
das linhas de montagem em sua fábrica de Resen-
de (RJ), em inovações e ampliações nos serviços 
de digitalização e conectividade e na expansão da 
marca VWCO no mercado internacional. 

“Nosso quinto anúncio consecutivo de investi-
mentos coincide com duas importantes come-

morações: os 35 anos da marca Volkswagen 
Caminhões e Ônibus e os 20 anos da fábrica de 
Resende, onde mantemos o inovador processo 
produtivo do Consórcio Modular com sete empre-
sas parceiras. Só foi possível confirmar mais esse 
ciclo virtuoso graças às medidas de economia to-
madas em conjunto com nossos colaboradores, 
sindicato, fornecedores e concessionários. Assim 
podemos enfrentar a crise e trabalhar pela recupe-
ração do mercado”, afirma Roberto Cortes, CEO da 
MAN Latin America. 

“Mais uma vez, acreditamos na força da econo-
mia brasileira e na importância dos mercados 
emergentes em nossa estratégia de nos tornar-
mos líderes globais em caminhões e ônibus. Por 
isso estive na fábrica de Resende conversando 
com nossos colaboradores, me juntei a Roberto 
Cortes numa visita a autoridades brasileiras na 
capital do país”, diz Andreas Renschler, em sua 
terceira visita ao Brasil como CEO da Volkswagen 
Truck & Bus.

35 ANOS DE GRANDE SUCESSO. Ao longo desse 
tempo, mais de 870 mil caminhões e ônibus fo-
ram produzidos nas fábricas de São Bernardo do 
Campo (SP), São Paulo (SP) e Resende (RJ). E a 
linha de produção de motores MAN D08 instalada 
na MWM em São Paulo se aproxima das 100 mil 
unidades.

A linha de produtos mais longeva e com maior volu-
me é a dos caminhões Worker, com quase 430 mil 
unidades desde suas primeiras versões. Os produ-
tos Constellation, lançados em 2006, já ultrapas-
sam 200 mil veículos. A família de ônibus Volksbus 
acumula 137 mil chassis, e os caminhões leves De-
livery se aproximam das 100 mil unidades. 

Além da fábrica de Resende, desde 2004 a monta-
dora mantém uma linha de montagem no México, 
atualmente sediada na cidade de Querétaro e res-
ponsável pela produção dos caminhões e ônibus 
das marcas Volkswagen e MAN. Na África do Sul, 
um acordo comercial permite que a MAN Truck & 
Bus monte em sistema SKD os caminhões e ôni-
bus Volkswagen com direção do lado direito – a 
marca está naquele país desde 2005, tendo ini-
ciado operações em parceria com a Volkswagen 
Group South Africa.

DUAS DÉCADAS DO CONSÓRCIO MODULAR. A fábri-
ca de Resende está celebrando duas décadas de 
sucesso, com mais de 730 mil veículos ali produzi-
dos. Em sua inauguração, a fábrica estreou o ino-
vador conceito de Consórcio Modular, sistema em 
que sete fornecedores dividem com a MAN Latin 
America a responsabilidade pela montagem tanto 
de caminhões quanto de chassis de ônibus. A em-
presa foi também a primeira da indústria automo-
tiva a apostar e a atrair tecnologia de ponta para 
o Sul Fluminense, inaugurando o polo automotivo 
onde cinco grandes montadoras e dezenas de for-
necedores já estão instalados. 

“O grande desafio inicial foi fazer com que os par-
ceiros acreditassem numa ideia revolucionária, 
que requeria uma participação ativa, investimen-
tos e dedicação para a construção de um novo 
modelo de negócio e produção. Desde o início da 
nossa história, desenvolvemos produtos sob me-
dida para atender a novos segmentos e nichos 
de mercado. Acompanhamos continuamente as 
necessidades dos nossos clientes, e o Consórcio 
Modular traz maior flexibilidade e eficiência a esse 
atendimento”, comenta Roberto Cortes.

Um novo caminhão ou chassi de ônibus pode sair 
pronto da linha de montagem a cada três minutos, 
após percorrer o percurso de produção. Esse ritmo é 
ditado pela demanda de mercado, ordem de pedidos 
dos clientes e escalonamento de veículos de alta e 
média complexidade feitos em uma mesma linha.

O foco da MAN Latin America é na satisfação do 
cliente final. Além do desenvolvimento de produ-
tos com sua Engenharia também localizada em 
Resende, a empresa cuida dos testes de qualidade 
que contemplam segurança, a conformidade com 
os padrões da marca e acabamento. Uma rede de 
concessionários e importadores com 342 pontos 
espalhados por dois continentes faz a distribuição 
mundial de seus produtos.  
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>> Mercedes-Benz

Mercedes-Benz se destaca por estar sempre em 
sintonia com os transportadores de carga

Mercedes-Benz

A Mercedes-Benz do Brasil, que completou 60 
anos em 2016, sempre manteve estreita liga-

ção com o transporte de carga e, consequente-
mente, com os associados do SETCESP. Maior fa-
bricante de veículos comerciais da América Latina, 
a empresa foi pioneira na fabricação do primeiro 
caminhão nacional, em 1956, e desde então não 
parou de inovar e de apresentar novas soluções 
para o transporte, tanto rodoviário, quanto urbano 
e fora de estrada.

Em 2016, mesmo com um cenário econômico de-
safiador, a Mercedes-Benz não deixou de apresen-
tar novidades ao mercado. O grande destaque foi o 
início das vendas do novo caminhão extrapesado 
Actros, modelo top de linha da marca. “Rodoviá-
rio em sua essência, o Actros consolidou-se como 

Em 2016 empresa deu início as vendas do novo caminhão extrapesado Actros,  
modelo top de linha da marca

um ‘mix road’, preparado para rodar tanto em vias 
asfaltadas, quanto nas não pavimentadas, ope-
rações típicas do agronegócio. O novo caminhão 
“mix road” já é sucesso, contribuindo para que as 
vendas do Actros no País crescessem mais de 
90% em um ano”, afirma Ari de Carvalho, diretor 
de Vendas e Marketing Caminhões da Mercedes-
-Benz do Brasil.

Ainda em extrapesados, a Mercedes-Benz também 
agregou aprimoramentos ao Axor off-road. Este ro-
busto caminhão de grande capacidade de carga ga-
nhou câmbio totalmente automatizado, sem pedal 
de embreagem, e bancos mais confortáveis. “Essas 
novidades foram totalmente pensadas para aumen-
tar ainda mais o conforto do motorista durante suas 
operações de transporte”, diz o executivo.

No segmento de semipesados, a marca lançou 
dois modelos 8x2 da família Atego, ampliando as 
opções para os transportadores de carga e logísti-
ca. Os caminhões Atego oferecem elevado nível de 
economia, conforto e desempenho, destacando-
-se também pela excelente capacidade de carga e 
versatilidade de operação.

“Outro grande lançamento deste ano foi o cami-
nhão Accelo 1316, que juntou as dimensões e 
agilidade dos modelos leves com a capacidade 
de carga e robustez dos médios”, destaca Ari de 
Carvalho. “Esse novo caminhão já nos trouxe re-
sultados muito positivos. Com ele, aumentamos 
mais de 10 pontos percentuais nossa participação 
de mercado neste segmento.”

Além dos caminhões Accelo e Atego, a Mercedes-
-Benz conta com um portfólio ainda maior para 
atender os transportadores que atuam nos cen-
tros urbanos e em curtas distâncias. Em 2016, 
as novidades foram o início das vendas do fur-
gão Vito, no segmento de vans médias (PBT de 
3.050 kg), e a chegada da nova linha Sprinter, 
do segmento de large vans (PBT entre 3.500 e 
5.000 kg), com furgões e chassis para transporte 
de carga. Estes veículos comerciais leves operam 
com muita agilidade, mesmo nas regiões centrais 
e no interior dos bairros, podendo circular mesmo 
em áreas de restrição.

TOTAL APOIO AO CLIENTE, NO PRÉ E NO PÓS-VENDA. 
Antes mesmo de adquirir um veículo, o clien-
te encontra o melhor caminho dentro da própria 
marca. Ele pode escolher as atrativas alternativas 
de financiamento do Banco Mercedes-Benz ou 
dos planos do Consórcio Mercedes-Benz. “Aliás, 
com um ano de estreia no mercado, já comer-
cializamos 2.000 cotas de consórcio e lançamos 
nove planos, que resultaram na entrega de mais 
de 500 caminhões, o que significa uma taxa de  
conversão de aproximadamente 40%.”, comenta 
o executivo.

E Ari de Carvalho ainda completa: “Se o cliente 
optar por negócios com caminhões seminovos, a 
empresa também coloca à disposição as ofertas 
da SelecTrucks. Inauguramos a segunda loja no 
Brasil em Betim (MG), que se soma à primeira uni-
dade, de Mauá, na Grande São Paulo.”

O sistema de gestão de frota FleetBoard, consoli-
da-se a cada dia no mercado brasileiro como fer-
ramenta de apoio aos transportadores na melhor 
administração da operação e manutenção de seus 
caminhões. O FleetBoard se destaca ainda pela 
função de rastreamento, oferecendo segurança ao 
motorista, à carga e ao veículo.

No portfólio de pós-venda da marca sobressaem 
ainda três linhas de peças de reposição (peças ge-
nuínas Mercedes-Benz, peças remanufaturadas 
da linha RENOV e peças e acessórios originais da 
Alliance Truck Parts). Os transportadores de carga 
também têm à disposição diversos outros atrati-
vos no portfólio de serviços da marca: contratos 
de manutenção, assistência 24 horas, lubrificantes 
da própria marca, cartão de consumo de peças e 
lubrificantes e treinamento de motoristas. 

“Com veículos de 1 a 500 toneladas de capacida-
de de carga, nós oferecemos uma ampla gama 
de produtos para atender todas as demandas 
dos nossos clientes. Com isso, estamos presen-
te sempre em seu dia a dia com novas soluções 
que visam assegurar produtividade e rentabilidade 
no transporte de carga e logística”, enfatiza Ari de 
Carvalho. “A qualidade e a confiabilidade da nossa 
marca ganharam a confiança dos clientes, que re-
conhecem, cada vez mais, o nosso compromisso 
expresso no slogan: ‘As estradas falam. A Merce-
des-Benz ouve’”.  
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Scania

A Scania é conhecida por ser referência mundial 
em soluções para um transporte sustentável. 

Em 2016, a fabricante esteve ainda mais conecta-
da com o cliente. A empresa passou em parceria 
com ele pelo momento difícil do mercado, buscou 
as melhores alternativas para manter a rentabili-
dade do transportador, lançou um serviço que ul-
trapassa o uso da telemetria e vem padronizando 
a rede de concessionárias, que dentre os benefí-
cios visa a redução de até 75% do tempo total do 
veículo na oficina.

Em 2016, a Scania esteve ainda mais conectada 
com o mercado. “Parceria com o cliente. Essa foi a 
essência do nosso trabalho. A equipe ajudou o clien-
te a atravessar o turbulento cenário econômico. Te-
mos atuado forte em entender cada necessidade do 
transportador, a fim de aplicar a melhor solução de 

Neste formato, a Scania e a rede encontram sem-
pre o melhor para cada segmento e aplicação de 
transporte. Em momentos de retração de merca-
do, esta alternativa se torna ainda mais atrativa”, 
afirma Victor Carvalho, diretor de Vendas de Cami-
nhões da Scania no Brasil.

R 440, LÍDER NOS PESADOS. O campeão de vendas 
da Scania, o R 440, voltou a liderar a categoria dos 
pesados. No acumulado de janeiro a novembro, 
foram emplacadas 1.700 unidades. “O R 440 con-
tinua muito conectado com os desejos do cliente 
em encontrar um produto que ofereça referencial 
economia e alta rentabilidade. Não por acaso ele 
é também o pesado mais emplacado da era Euro 
5”, salienta Carvalho. O R 440, de 440cv de potên-
cia, desenvolve eficiente torque de 2.300 Nm já a 
1.000 rpm, garantindo uma economia superior. 
Suas configurações de roda: 4x2, 6x2 e 6x4. Tem 
a maior capacidade de arraste e a cabine de maior 
ergonomia e conforto do segmento.

LINHA DE PRODUTOS AMPLA, EFICIENTE E VERSÁTIL. 
Os caminhões Scania semipesados e pesados são 
equipados por inúmeras combinações de potên-
cias, cabines, distâncias entre-eixos e itens de se-
gurança e opcionais. Ambos, saem de fábrica com 
caixa automatizada Scania Opticruise, de quarta 
geração e piloto automático inteligente Ecocruise. 

A gama de semipesados, que completou 5 anos 
em 2016, oferece a cabine P e versões 4x2, 6x2 e 
8x2, de 250 ou 310cv de potência. Recentemente, 
houve o lançamento do semipesado de cabine es-
tendida para o P 250 e P 310 4x2 e 6x2. Suas van-
tagens são a diminuição da tara no eixo dianteiro 
e uso de pneus 275, que reduzem o peso total, e 
propiciam até 400 kg a mais de carga útil. 

Já a linha rodoviária oferece três configurações de 
rodas: 4x2, 6x2 e 6x4. As cabines R e R Highline 
dispõem de potências de 400 até 620cv. Os veí-
culos se destacam pela economia de combustível, 
versatilidade, conforto e desempenho para operar 
em diversas aplicações. Há também o Streamline, 
que aumenta em até 4% a economia de combustí-
vel em relação à linha Euro 5. 

Há pouco tempo, foi apresentado o cavalo mecâ-
nico rodoviário 8x2 100% com garantia de fábri-

produto, serviço ou financeira, que proporcione mais 
eficiência, rentabilidade e o menor custo total da ope-
ração”, afirma Roberto Barral, diretor-geral da Sca-
nia no Brasil. “Toda a cadeia do TRC viveu mais um 
ano desafiador. Mas, a equipe não ficou lamentan-
do. Igual a maioria dos transportadores, arregaçou 
as mangas e foi incansável em buscar alternativas. 
Proximidade com o cliente é na hora da dificuldade 
e não só da bonança. Para 2017, continuaremos ao 
lado do cliente para ser a parceira líder na transição 
a um sistema de transporte sustentável”.

PACOTE COMPLETO E MAIS VANTAJOSO. A Scania 
vem cada vez oferecendo uma Proposta Estru-
turada (que engloba produto, serviço, solução 
financeira e seguro). “O cliente ganha mais be-
nefícios ao encontrar num mesmo pacote tudo o 
que precisa para ter uma operação mais rentável.  

ca, o primeiro do segmento. Na comparação com 
o bitrem, ele reduz o investimento inicial, o custo 
operacional (economia de pedágio e pneus), con-
sumo de diesel e preço do implemento. 

NOVIDADE PARA 2017. A partir de janeiro de 2017, 
estará à disposição na rede Scania os Serviços 
Conectados. Trata-se de um novo jeito de fazer 
a gestão da frota por meio do uso inteligente de 
dados do veículo e parceria com a rede da marca, 
que contribuam na redução do custo por quilôme-
tro rodado. O transportador e a Scania têm acesso 
a muito mais dados e, podem identificar diversos 
fatores, como estilo de condução do motorista e 
consumo de combustível. 

Os dados são enviados por um módulo, o Scania 
Communicator, instalado nos caminhões desde 
maio de 2016. Os proprietários devem ativá-lo 
numa Casa Scania. Para caminhões fabricados a 
partir de 2012 e 2013, o módulo poderá ser instala-
do, por um valor competitivo. Os Serviços Conec-
tados oferecem quatro ferramentas: Planejamen-
to de Serviços, Diagnóstico Remoto, Relatório de 
Tendências e Portal de Gestão de Frotas. Além do 
serviço do Gestor de Frota. São dois pacotes: Aná-
lise e Desempenho. O Análise é gratuito por dez 
anos. O Desempenho tem assinatura mensal com 
valor competitivo.

PADRONIZAÇÃO PARA AUMENTO DA EFICIÊNCIA. 
A rede Scania iniciou em 2016 uma profunda pa-
dronização global, que será encerrada em 2017. 
Com o novo processo, as Casas Scania terão uma 
postura mais ativa no atendimento na oficina, 
como, por exemplo, no planejamento de entrada 
dos veículos, controle dos programas de manu-
tenção, previsão do uso das peças e mais eficiên-
cia na alocação dos mecânicos e equipamentos. O 
processo global vai trazer benefícios para os clien-
tes, entre eles, a redução de até 75% do tempo total 
do veículo parado na oficina.  

>> Scania

Scania ainda mais conectada com o cliente

Scania

Parceria com o cliente: essa foi a essência do trabalho da empresa em 2016
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Agilidade, segurança, confiança e tranquilidade 
são fatores esperados ao contratar um servi-

ço. Há mais de 30 anos no mercado, o Grupo Api-
sul é especializado na gestão completa de todas 
as etapas das operações de transporte. Com foco 
no segmento de transporte rodoviário de cargas, 
a Apisul disponibiliza diversos serviços aos seus 
clientes com o objetivo de atuar na proteção e se-
gurança da carga e de todos os riscos envolvidos 

soluções personalizadas para transportadores, 
embarcadores, pessoa física e jurídica, tendo, 
como principal área de atuação, as operações de 
seguros de transporte e frota (casco+RCF), ofe-
recendo também soluções de seguro ambiental e 
riscos corporativos. 

O gerenciamento de riscos da Apisul atua em prol 
da maximização da segurança, com todas as op-
ções necessárias para garantir cada operação, 
realizando um mapeamento completo dos riscos, 
monitoramento com base dedicada, implantação 
de postos avançados na estrutura do cliente, en-
tre outros.  Através do sistema de Multicadastro 
do Grupo Apisul é possível realizar a pesquisa de 
cadastro de motoristas, que indica os profissionais 
adequados para cada tipo de carga a ser transpor-
tada. O acesso é totalmente online e a central de 
atendimento e relacionamento está sempre à dis-
posição para atender a todos os clientes e moto-
ristas, auxiliando com a pesquisa e atualização do 
cadastro. Conforme a demanda do cliente, o Gru-
po realiza todo o planejamento de viagens e rotas, 
com estrutura própria de monitoramento logístico 
e de risco 24h por dia. 

Além disso, o Grupo Apisul possui o serviço de 
gestão de meios de pagamento através do Api-
sulCard, cartão multifunções homologado pela 
Associação Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), com o objetivo de facilitar o processo de 
pagamentos para transportadores, embarcado-
res e motoristas. O ApisulCard realiza o geren-
ciamento da conta frete, pagamento do vale pe-
dágio, despesas e combustível, além de oferecer 
roteirização das viagens e geração de CIOT, tudo 
com relatórios gerenciais completos.

A Apisul Reguladora de Sinistros atua no aten-
dimento e prevenção de sinistros com agilidade, 
abrangência nacional e internacional (demais 
países do Mercosul). Com tecnologia própria 
para a prevenção e recuperação de sinistros é 
possível acompanhar todas as etapas por com-
putador, celular ou tablet. O ambiente digital pos-
sibilita uma visualização completa das ocorrên-
cias, relatórios e históricos dos eventos, além de 
uma total segurança das informações. É possível 
acessar e gerenciar os dados de todas as etapas 

nas operações. Além disso, o Grupo possui profis-
sionais qualificados e comprometidos que atuam 
na busca contínua da melhoria de todos os pro-
cessos necessários em cada etapa.  

Seguros, gerenciamento de riscos, inteligência 
logística, regulação de sinistros e meios de paga-
mento compõem o portfólio de serviços do Grupo 
Apisul. A Corretora de Seguros da Apisul possui 

do sinistro em tempo real. Abrangente no mer-
cado de operações de transporte, a reguladora 
disponibiliza atendimento 24h, com a Central 
Nacional de Operações (CENOP), que atua no 
acompanhamento, proteção e resgate da merca-
doria e do motorista.  

Com o desenvolvimento de softwares próprios e 
exclusivos, a gestão do Grupo Apisul vai fazendo 
história, deixando claro o compromisso de pres-
tar um serviço completo a todos os seus clientes. 
Focado em otimizar o processo logístico, o Api-
sulLog 2.0 traz a possibilidade de gerenciar estra-
tegicamente a logística e o risco em cadeias de 
abastecimento multimodal, com produtividade e 
otimização.  Já o Integra é um sistema totalmente 
automatizado e parametrizado, reunindo as princi-
pais tecnologias de rastreamento, para aplicação 
das regras de gerenciamento de risco. Ambas as 
ferramentas podem ser programadas de acordo 
com a operação de cada cliente.

O Grupo Apisul acredita que estar adaptado às 
inovações é a melhor maneira de manter um ser-
viço eficiente. Em 2016, cerca de R$ 1,5 milhões 
foram investidos em tecnologia de TI garantindo 
ainda mais disponibilidade, agilidade e eficiência 
tecnológica. Esse investimento foi necessário para 
gerar mais eficácia em todas as movimentações e 
operações relacionadas ao transporte. Através de 
vínculos produtivos com o cliente, a empresa ofe-
rece uma gestão completa, visando a facilidade e 
segurança nas operações.

Possuir serviços completos e integrados garante 
um melhor gerenciamento do transporte e dos ris-
cos envolvidos nas operações, de maneira ágil e 
eficiente com assertividade na resolução dos pro-
cessos, fazendo com que cada etapa seja sequen-
cial e solucionada de forma adequada.  

Matriz (51) 2121-9000 

Filial São Paulo (11) 3646-6500

www.apisul.com.br

faleconosco@apisul.com.br

Grupo Apisul

Apisul

>> Apisul

Grupo Apisul: gestão completa de todas as  
operações de transporte
Uma das líderes do segmento no Rio Grande do Sul, empresa agrega tecnologia 
e segurança aos serviços
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(11) 3889-1111

www.gps-pamcary.com.br

pamcary@gps-pamcary.com.br

Pamcary

Pamcary

A s empresas transportadoras rodoviárias de 
carga e de logística conhecem bem a impor-

tante contribuição da GPS-Pamcary para o setor, 
desde quando foi criada, ao desenvolver produtos 
de seguros e serviços que são beneficiados não 
somente pelos seus clientes. 

O que talvez não seja bem conhecida é que a As-
sessoria Jurídica da GPS-Pamcary teve funda-
mental participação em todos esses projetos. 

Atuamos diretamente na criação do Seguro Obri-
gatório de RCTR-C, do Seguro Facultativo de RCF-
-DC, do Seguro de RC-Ambiental, do Seguro de RC 
Facultativa do Carreteiro (RCF-CA), defendendo 
junto às autoridades a necessidade da implanta-

ção dos mesmos e fazendo sugestões de textos 
de Condições Gerais de cada um deles. 

A área jurídica da GPS-Pamcary tem trabalhado 
também junto aos Órgãos de Fiscalização tanto 
da área de transportes, como do setor de seguros, 
contribuindo com a sua experiência para o aperfei-
çoamento do ordenamento legal, ao mesmo tem-
po em que compartilha seu conhecimento com 
o mercado, ministrando palestras e orientações, 
com destaque para as  questões de responsabi-
lidade civil e seguros, que nos últimos anos, por 
interpretações equivocadas e normas dúbias, in-
fluenciaram negativamente a comercialização do 
denominado frete-valor ou ad valorem.

Assessoria Jurídica não é só processo
Como uma área jurídica pode participar do negócio?

Embora a atuação da área jurídica tenha sido 
uma constante nos diversos serviços da GPS- 
Pamcary, ao longo dos anos, tornou-se ainda 
mais expressiva e preponderante recentemente, 
em razão de diversas regulamentações que vêm 
recaindo sobre o TRC e pela influência que deter-
minadas normas tiveram no resultado da opera-
ção de transportes.

Nesse sentido, buscou, com argumentos técni-
cos e legais, a correta contratação do seguro de 
RCTR-C, que vinha sendo praticada de forma in-
devida, bem como trabalhou na adequação dos 
textos das Cartas de Dispensa de Direito de Re-
gresso (DDR) para os transportadores não serem 
induzidos a descumprir a obrigação de contratar 
o seguro de RCTR-C. Tem trabalhado também 
para evitar que as cartas de DDR, que limitam a 
amplitude dos seguros de RC, sejam aceitas pe-
los transportadores ou lhes imponham ônus ex-
traordinários. 

Este trabalho teve forte influência junto às em-
presas do setor no tocante à valorização do frete, 
culminando, inclusive, com a inserção de artigo no 
Marco Regulatório em trâmite no Congresso Na-
cional, proibindo a estipulação do seguro de RC-
TR-C por terceiros, cabendo sua contratação de 
forma exclusiva e direta pela ETC.

Temos obtido o reconhecimento dos tribunais 
quanto aos diversos posicionamentos jurídicos 
apresentados pela GPS-Pamcary, na defesa dos 
interesses de seus clientes, quando das ações tra-
tando de teses de caso-fortuito e força-maior no 
roubo de cargas.

A GPS Pamcary, ainda por meio de sua área ju-
rídica, desenvolveu diversos trabalhos de sus-
tentação legal voltada à proteção dos interesses 
das ETCs, por ocasião de sinistros nos diversos 
ramos de seguro, atuando inclusive de forma 
paralela com as áreas jurídicas das empresas e 
dos sindicatos, impedindo a aplicação indevida  
do clausulado das apólices contra os interesses 
dos segurados. 

Mas não apenas em temas relacionados a segu-
ros tem sido a contribuição da Assessoria Jurídi-
ca da GPS-Pamcary ao setor de transportes, mas 

também na sua regulamentação.   Assim, apoia-
mos com estudos técnico-jurídicos diversas ini-
ciativas, como nas tratativas que culminaram 
com o fim da carta-frete e na obrigatoriedade da 
emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos 
Fiscais MDF-e. 

Estamos convictos que, no Brasil do século XXI, a 
regulamentação do serviço de transporte, em to-
dos os sentidos, é um caminho sem volta e que 
devemos reconhecer como necessário dentro de 
uma sociedade organizada, embora muitos recla-
mem da burocracia a que não estavam acostuma-
dos. Todavia, é também da percepção de todos, 
que um patamar mais complexo de regulamenta-
ção promove o fim de muitas situações de concor-
rência desleal e predatória. Por esse motivo não 
hesitamos em nos engajar na luta das ETCs por 
um mercado mais equilibrado. 

Nosso trabalho sempre foi focado na proteção do 
patrimônio das ETCs e na preservação da sua boa 
imagem frente aos seus clientes e perante a socie-
dade, em harmonia com a missão e os valores da 
GPS-Pamcary.  
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(11) 4025-6000  /  0800-778-1100

www.consorciomaggi.com.br

consorcio@consorciomaggi.com.br

Consórcio Maggi

Consórcio Maggi

>> Consórcio Maggi

O consórcio funciona da seguinte forma: um 
grupo de pessoas físicas ou jurídicas que es-

tão interessadas em comprar um bem se unem.

Esse grupo deve ser administrado por uma empre-
sa, que será responsável por viabilizar o funciona-
mento do consórcio e, por isso, cobra uma taxa de 
administração. Essa taxa não se compara em nada 
com o valor dos juros cobrados em um financia-
mento por exemplo, este é o diferencial do consór-
cio. A empresa administradora divide o valor do bem 
em um número de parcelas, de modo que a soma 
das parcelas pagas pelos consorciados a cada mês 
permita adquirir um ou mais desses bens. Então 

Consórcio, você já pensou nisso?
Consórcio Maggi oferece toda a linha Caminhões e Ônibus Volkswagen 
e Man disponível para consórcio com excelentes condições de mercado, 
planos flexíveis e parcelas acessíveis

mensalmente, um ou mais consorciados são con-
templados por sorteio ou lance e adquirem a carta 
de crédito. A cota contemplada recebe a carta de 
crédito e compra o bem desejado. No entanto, mes-
mo depois de contemplado, 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.

Algumas administradoras de consórcios incluem 
outros custos além da taxa de administração. 
Um exemplo é o fundo de reserva, que é utilizado 
para cobrir eventuais despesas e perdas com ina-
dimplência. Ele existe para garantir que todos os  

consorciados sejam contemplados, mesmo se al-
guns deixarem de pagar suas parcelas naquele 
mês. Se esse dinheiro não for utilizado, ele é devol-
vido aos consorciados ao final do grupo.

Apesar do sistema de consórcio ser considerado 
uma modalidade de compra de bens que vem cres-
cendo há mais de 50 anos, muitas pessoas ainda 
não sabem como funciona esse sistema e acabam 
acreditando que pagar juros seja talvez a única al-
ternativa quando não se pode comprar à vista.

Muitas empresas acreditam no poder do consórcio 
e hoje renovam sua frota por meio desse sistema. 
Uma vantagem, é que depois de contemplado o ca-
minhão passa a gerar lucro e esse lucro pode ser 
utilizado para quitar as parcelas do consórcio. 

Algumas pessoas preferem guardar dinheiro para 
comprar um bem, ao invés de ter custos com taxa 
de administração em um consórcio. Para quem 
não tem essa disciplina, o consórcio é uma ótima 
alterativa para poupar dinheiro. Quem recebe an-
tes, pode ter muitas possibilidades de lucros extras, 
mas quem recebe a carta no final do grupo, recebe 
o valor que pagou com todas as correções.

Há duas formas de ser contemplado: por sorteio ou 
lance. O sorteio é prioritário e é realizado com base 
no resultado da Loteria Federal, exceto as assem-
bleias previstas no aditamento contratual, cujos 
resultados são obtidos por globos. Caso não tenha 
disponibilidade do fundo comum, desconsidera-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 con-
sorciado planejar o prazo do grupo de acordo com 
o que deseja receber. Outro fato importante é man-
ter os pagamentos em dia para poder participar  
das assembleias. 

O Banco Central do Brasil disponibiliza uma lista 
das entidades autorizadas a trabalhar na modali-
dade de consórcios. Essa segurança você encon-
tra em administradoras de confiança, associadas 
pela Associação Brasileira de Administradoras de 
Consórcios (ABAC) que é a entidade que repre-
senta o sistema de consórcios em todo o territó-
rio nacional.

Como é o caso do Consórcio Maggi, nele você en-
contra toda a linha Caminhões e Ônibus Volkswagen 
e Man disponível para consórcio com excelentes 
condições de mercado, planos flexíveis e parcelas 
acessíveis. Tudo isso com garantia de entrega das 
marcas proporcionando assim uma forma segura, 
inteligente e transparente na aquisição de bens

O Consórcio Maggi é uma empresa com mais de 30 
anos de experiência, que traz em seu portfólio mar-
cas como: veículos das marcas Fiat, Volkswagen, 
Toyota, Jaguar e Land Rover motocicletas Harley-
-Davidson e máquinas industriais Caterpillar. Além 
disso, o Consórcio Maggi atende também no seg-
mento de imóveis.

Você pode fazer simulações e encontrar o bem deseja-
do com parcelas acessíveis que se encaixam no seu 
orçamento. Você também pode encontrar outras  
informações em www.consorciomaggi.com.br.  
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0800-765-1000  /  (11) 3003-7651

www.movemais.com

relacionamento@movemais.com

Move Mais

Move Mais

>> Move Mais

A Move Mais nasceu com o DNA de quem vive 
na estrada transportando produtos pelo país e 

segue atenta às necessidades de frotistas, trans-
portadores e caminhoneiros que cruzam de norte 
a sul o nosso território, oferecendo soluções em 
mobilidade, dentre as quais serviço de pagamen-
to eletrônico em pedágios, bastando a afixação de 
um único dispositivo eletrônico (“tag”) no pára-bri-
sa do veículo.

A Move Mais surgiu no ano de 2012, no pioneiris-
mo da operação de pedágios em fluxo contínuo 
(“free-flow”, em inglês), testada em parceria com a 
ARTESP, em que há pórticos de leitura dos dispo-
sitivos eletrônicos (“tags”) em substituição às pra-
ças de pedágio, amplamente utilizado em outros 
países. Atualmente, está autorizada a operar nas 

rodovias brasileiras pelas Agências Reguladoras, 
ANTT e ARTESP, atende as exigências regulamen-
tares dos demais poderes concedentes em todos 
os Estados brasileiros.

Mais tempo para o que te move

Com uma visão de negócio focada em atender 
às necessidades dos transportadores e cami-
nhoneiros, refletindo em seu slogan “Move Mais. 
Mais tempo para o que te move”, provê soluções 
tecnológicas de meios de pagamento exclusivas 
e integradas com parceiros, voltadas para via-
bilizar a passagem automática em pedágios, o 
abastecimento em postos autorizados, a alimen-
tação e o descanso em estabelecimentos cre-
denciados, além do saque de dinheiro em caixas 
eletrônicos. Vale dizer, busca incessantemente 
proporcionar ao transportador ganhar tempo no 
seu dia-a-dia, desde a contratação do frete e até 
o final da viagem.

As soluções estão integradas em dispositivos de 
tags, cartões e telefones móveis. O uso de tecno-
logia de maneira inteligente, focado em apresen-
tar o que é relevante para o transportador, é o que 
torna a Move Mais diferente. Por exemplo, o aces-
so às informações de passagens dos caminhões 
nas praças de pedágio é simples e direto, quer seja 
pelo site, quer seja pelo aplicativo da Move Mais 
para smartphone, sendo possível acompanhar on-
-line as passagens, com informações detalhadas 
de data, horário, placa do veículo, praça e valores 
de cada passagem. 

O aplicativo, com efeito, é uma grande ferramenta 
para quem vive na estrada, à medida que possibi-
lita ao transportador realizar todas as transações 
disponíveis no site da empresa, desde a adesão, 
passando pela inclusão de novos veículos, altera-
ções de plano, inclusão de novas formas de paga-
mento, como novos cartões de crédito, boleto ou 
débito em conta, até mesmo a realização de uma 
recarga de valores. “A MoveMais proporciona um 
conjunto completo de ferramentas e núcleos de 
suporte totalmente integradas ao nosso processo 
operacional, possibilitando o efetivo controle das 
quantidades e valores envolvidos no pagamento 
automático de pedágios, otimizando nossa opera-
ção e agilizando a gestão de custos”, afirma Rodri-
go Pina, Gerente de Produtos da Repom.

A empresa disponibilizará, em breve, outras fun-
cionalidades para o aplicativo da empresa que aju-
darão ainda mais quem usa o serviço e quem faz 
a gestão do transporte de carga. Como exemplo, 

podemos citar que uma das novas funcionalida-
des incluirá um ícone de “Ajuda”, onde serão dis-
ponibilizadas soluções de apoio nas proximidades 
de onde o motorista estiver, caso o veículo passe 
por alguma pane; com isso, o motorista pode iden-
tificar a melhor opção ou ainda entrar em contato 
com a concessionária da rodovia e solicitar o so-
corro mecânico, tudo sem sair do veículo.

“A Move Mais é uma empresa focada no atendi-
mento personalizado e vem superando nossas 
expectativas na agilidade de soluções customi-
zadas para o melhor desempenho e controle das 
operações de nossa frota”, é o que diz Gustavo 
Alves Nunes, Coordenador de Operações da Loga 
Logística Ambiental.

A mais nova dentre suas três concorrentes, a Move 
Mais aprimorou suas soluções e investiu muito em 
tecnologias e parcerias que trazem soluções tecno-
lógicas à sua base de clientes, entendendo que o 
sucesso está em prover serviços que tragam mobi-
lidade e reduzam tempos perdidos em deslocamen-
tos, paradas e abastecimentos. Leonardo Heitor, 
controller da Transportes Dalçóquio Ltda, fala sobre 
a Move Mais: “Quando contratamos os serviços da 
Move Mais, ficamos surpresos com o atendimento 
profissional e personalizado que oferecem e com 
a capacidade de serem flexíveis para se moldar de 
acordo com as operações de nossa frota”.

O foco no transporte rodoviário de carga e a cren-
ça que a parceria é a melhor maneira de fomentar 
o mercado levou a Move Mais a se aproximar do 
SETCESP, à medida que ambos procuram parce-
rias para soluções que melhorem a produtividade, 
aprimorem a gestão e melhorem os resultados 
para o transportador.

Esta é a Move Mais, criando mais tempo para o 
que te move e mais ferramentas de produtividade 
e gestão para quem move o Brasil.  

+SIMPLES Tag descomplicada + site e aplicativo mobile para 
acesso às informações de passagens dos caminhôes nas 
praças de pedágio
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H á quase 30 anos no mercado a Suatrans, em-
presa do Grupo Ambipar com atuação nacio-

nal e internacional, tem como objetivo o desenvol-
vimento de soluções para preservação do meio 
ambiente e da qualidade de vida, trabalhando em 
duas frentes: no atendimento emergencial de aci-
dentes envolvendo produtos químicos e combate 
a incêndios; e no treinamento de equipes, consul-
toria e desenvolvimento de ferramentas de contro-
le e prevenção de acidentes industriais. Por meio 
de produtos, serviços e treinamentos focados no 
cliente, visa proporcionar um atendimento emer-
gencial com os melhores recursos e rápida res-
posta, garantindo assim o apoio à comunidade, 

padrões das normas OHSAS 18001, ISO 9001 e 
14001, o que reforça o papel da Suatrans como 
referência em atendimento a emergências quími-
cas no Brasil.

“Uma das principais premissas da Suatrans é a 
excelência no atendimento a emergências. Nossa 
prioridade é sempre preservar vidas e o meio am-
biente. Para isso contamos com uma equipe alta-
mente treinada que segue os mais rigorosos pro-
tocolos e a certificação UNE-ISO 22320:2013 veio 
para reforçar a seriedade na atuação operacional, 
que hoje já conta com mais de 400 profissionais, 
espalhados em 70 bases no Brasil, além da Argen-
tina, Chile e Peru”, comenta Glaucio Borlenghi, di-
retor de Operações da Suatrans.

Além disto, a Suatrans possui a divisão Marine, 
focada em emergência marítima, que atua desde 
1999 em cenários com derramamento de petróleo 
e hidrocarbonetos, participando inclusive, da res-
posta a grandes acidentes ambientais. 

sempre priorizando a qualidade, ética, sustentabi-
lidade e inovação.

Recentemente a empresa conquistou a UNE-ISO 
22320:2013, certificação inédita na América do 
Sul, concedida pela Agência Espanhola de Nor-
malização e Certificação (AENOR), que corres-
ponde ao escopo: “Atendimento Emergencial a 
Produtos Perigosos e Vazamento de Óleo”. A 
UNE-ISO 22320:2013 especifica os requisitos mí-
nimos para uma resposta eficaz aos incidentes, 
considerando questões primordiais para a ade-
quada gestão de emergências, visando minimi-
zar os impactos ao ser humano e meio ambien-
te. Além desta, a empresa também atende aos 

Atualmente, a Suatrans tem mais de 400 colabo-
radores e 70 bases divididas na América Latina 
que atuam no atendimento emergencial e na pre-
venção e contenção de acidentes com produtos 
perigosos. Com padrões de qualidade reconheci-
dos internacionalmente a Suatrans e todos seus 
colaboradores acreditam que mudanças de hábito 
e atitudes conscientes são a chave para a cons-
trução de um mundo melhor. Por isso, contribui 
para que a sociedade e as empresas sejam mais 
sustentáveis e preservem o mundo para as futuras 
gerações.  

Suatrans

>> Suatrans

(11) 3010-3700

(11) 3429-5000 (Outras empresas do Grupo Ambipar)

www.suatrans.com.br

setcesp@suatrans.com

Suatrans

GESTÃO DE RESÍDUOS
AUTOMOTIVOS

A pronta resposta em atendimento a emergências com produtos químicos, 
requer experiência, credibilidade e rigor nos procedimentos aplicados

Suatrans: referência no atendimento a emergências químicas

A SUATRANS VAI MUITO ALÉM DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL, JÁ QUE DENTRO DO SEU PORTFÓLIO  
DISPONIBILIZA AO MERCADO DIVERSOS SERVIÇOS QUE VISAM DAR SUPORTES DIFERENCIADOS COMO: 

› Training - responsável pelos treinamentos e capacitação de equipes no formato aberto ou in com-
pany, ministrados por um corpo técnico com certificação nacional e internacional que utiliza simula-
dores de situações reais e equipamentos modernos, proporcionando capacitação de qualidade e alto 
nível de qualidade;

› Centro de Treinamento Multimodal, localizado em Paulínia (SP) – equipado com cenários próximos 
à realidade de acidentes envolvendo produtos perigosos e poluentes, com instalações, projetos e 
equipamentos para a realização de práticas de atendimento emergencial;

› PAE – Plano de Atendimento de Emergência, elaborado especificamente para cada cliente, com em-
basamento técnico e conhecimento das ações realizadas por eles, resultando numa maior eficácia; 

› CECOE – Central de Controle e Gerenciamento de Emergências – operação 24h que disponibiliza 
todas as informações necessárias para dar suporte aos atendimentos emergenciais com banco de 
dados informatizado, monitoramento e equipe capacitada; 

› Gerenciamento de Licenças no Transporte de Produtos Perigosos em alguns estados do Brasil – 
suporte com as documentações necessárias para que as frotas dos clientes do segmento possam 
circular sem nenhuma restrição; 

› Equipamentos para o gerenciamento e atendimento emergencial – aplicados nas operações de: 
contenção, recolhimento, descontaminação, transferência, absorção, adsorção, etc.;

› Frota composta por variados tipos de veículos, com funções específicas de acordo com o tipo de 
atendimento e necessidade da emergência: especiais, operacionais, combate ao incêndio, transbor-
do, vácuo, içamento, carrocerias, leves, descontaminação, entre outros.
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Ticket Log
Ferramentas de gestão para otimizar os negócios
A Ticket Log oferece uma gama de serviços complementares que apoiam na gestão 
do negócio e facilitam o dia a dia do gestor

O cenário político e econômico brasileiro está 
tirando a paz de empresários de diversos seg-

mentos. A instabilidade e constante reviravoltas 
atingem, não apenas os investidores estrangeiros, 
mas também empresas nacionais preocupadas 
com o futuro de seus negócios.

A percepção pode ser atestada na mais recente 
pesquisa da Confederação Nacional dos Transpor-
tes (CNT), que demonstrou que 60,1% das empre-
sas analisadas acumularam em 2016 um fatura-
mento menor do que o registrado no ano passado.

Além disso, o levantamento também apontou que 
58,8% das transportadoras diminuíram o volu-
me de viagens realizadas. Outro ponto analisado, 
o encarecimento dos principais insumos para o 
funcionamento dos serviços, foi motivo de queixa 
para 74,6% dos entrevistados.

Diante desse cenário, fica a dúvida: O que fazer 
para manter a sustentabilidade financeira do ne-
gócio e continuar competitivo no mercado? Cortar 
eventuais gastos desnecessários, otimizar tempo, 
investir na capacitação da equipe e buscar ferra-
mentas e parceiros para apoio dos negócios são 
boas saídas na crise.

Saber tudo o que está à disposição no mercado 
é um trunfo importante. Por exemplo, você sabia 
que é possível recuperar até 25% dos créditos tri-
butários com a Recolha de Notas Fiscais?

A Ticket Log, empresa nascida da união entre Ticket 
Car e Ecofrotas, que atua no segmento de gestão 
de despesas corporativas, trabalha em uma frente 
voltada exclusivamente para o segmento transpor-
tador. O Ticket Cargo é uma solução especializada 
na gestão de transporte de carga de longa distân-

cia, que, de forma integrada, permite planejar rotas, 
acompanhar a performance dos caminhões e mo-
toristas e realizar negociações de preço de combus-
tível, garantindo a disponibilidade da frota nas rodo-
vias e a redução dos maiores custos do negócio.

Entendendo a importância da integração, a Ticket 
Log oferece uma gama de serviços que apoiam na 
gestão do negócio e facilitam o gestor. No leque 
da empresa estão Recolha de Notas Fiscais, Ne-
gociação de Preços e Gestão de Pneus.

O Recolhimento de Notas Fiscais é indicado para 
empresas que utilizam o combustível como princi-
pal insumo para a execução de sua atividade fim. 
As despesas de combustível e manutenção atrela-
das à empresa são facilmente revertidas em bene-
fícios fiscais que podem ser resgatados junto aos 
órgãos responsáveis.

Além do ganho financeiro, há a economia de tem-
po e praticidade no processo de gestão, uma vez 
que o serviço é todo automatizado.

Para os interessados, alguns dos benefícios da 
Recolha de Notas Fiscais são o crédito do ICMS, 
dedução no PIS/COFINS e outros como IRPJ e 
CSLL, de acordo com a natureza da operação e 
modalidade de tributação. 

“Com o tempo, percebemos que os clientes deixa-
vam de aproveitar diversas vantagens oferecidas 
para seus negócios por falta de tempo ou por des-
conhecerem as ferramentas disponíveis. Por isso 
criamos mecanismos para apoiá-los na gestão do 
tempo e rentabilização do negócio”, ressalta Maxi-
miliano Fernandes, diretor de Estratégia e Marke-
ting da Ticket Log.

De acordo com a pesquisa da Confederação Na-
cional dos Transportes o aumento dos insumos 
do setor é uma das grandes insatisfações dos en-
trevistados. Desde o dia 6 de dezembro de 2016 
começaram a valer os reajustes de 9,4% no preço 
do diesel e de 8,1% no da gasolina nas refinarias. 
O aumento foi anunciado pela Petrobras no dia 5 
de dezembro e é resultado da revisão periódica 
de preços realizada pela empresa. Se a mudança 
for repassada aos consumidores, o litro do diesel 
pode subir 5,5% nas bombas, o equivalente a R$ 
0,17; já a gasolina, 3,4%, ou R$ 0,12 o litro.

A elevação, segundo a estatal, se deve à alta nos 
preços do petróleo e derivados e à desvalorização 
da taxa de câmbio no mercado internacional.

Diante disso, outra novidade interessante ofere-
cida pela Ticket Log é o serviço de Negociação 
de Preços, uma proposta inovadora que bene-
ficia tanto empresas quanto estabelecimentos  
parceiros. A solução proporciona economia aos 
clientes e aumento no volume nos estabeleci-
mentos comerciais.

A Ticket Log identifica, por meio do seu ban-
co de dados de transações, as rotas com maior 
fluxo de movimentação e destaca os melhores 
pontos de abastecimento. Esta análise leva em  
conta algumas características dos estabeleci-
mentos comerciais, tais como estrutura física e 
serviços oferecidos.

Com essa base de postos preferenciais, a Ticket 
Log consegue concentrar grandes volumes de 
abastecimento em postos com excelente estru-
tura de atendimento. E com grandes volumes de 
combustível circulando, os parceiros conseguem 
oferecer preços mais baixos. Em resumo, a Ticket 
Log facilita a negociação entre as duas pontas e 
agrega, além da economia e incremento de volu-
me, gestão sobre estas ações.

Para completar, há ainda a Gestão de Pneus, que 
consiste no mapeamento completo dos pneus 
da frota, o segundo maior custo de uma trans-
portadora, que, por meio dos dados coletados, 
é possível reduzir gastos, emissões e aumentar  
a segurança.

Fernandes ressalta que o papel da empresa é aten-
der integralmente as diversas necessidades de 
seus mais de 27 mil clientes, transformando a ma-
neira de gerir despesas e pensar a mobilidade.  

4002-4099* clientes e usuários

4002-5005* estabelecimentos credenciados

www.ticketlog.com.br

Ticket Log

*Para capitais e regiões metropolitanas. Para outras localidades, digite o código 
de sua operadora local e o DDD da capital do seu Estado.
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VB

>> VB

A VB é uma empresa especializada na gestão de 
benefícios e soluções para controle de abas-

tecimento que faz parte grupo americano FleetCor, 
líder mundial em meios de pagamentos especiali-
zados e cartões de combustível.

A história da VB começou há duas décadas, quan-
do ainda era muito difundida a prática dos va-
les-transportes em papel, criados em 1985 para 
assegurar o direto de ir e vir do trabalhador no 
percurso de casa para o trabalho e vice-versa. Por 
muitos anos foi assim, com os vales distribuídos 
em talões, cartões, bilhetes simples ou múltiplos.

O ano de 2004 foi marcado por um novo cenário 
tecnológico com o surgimento dos cartões, pro-
cesso chamado de bilhetagem eletrônica, e que 
passou a substituir, em parte do país, os famosos 
vales em papel.

A VB acompanhou de perto toda esta evolução 
tecnológica. Pouco a pouco, conquistou o merca-
do e se tornou líder nacional na comercialização 
e distribuição dos vales com mais de 1.200 emis-

VB: Soluções em benefícios e gestão de abastecimento 
com redução de custos
A empresa está sempre pronta para atender e a auxiliar seus clientes com a melhor 
opção para reduzir custos com benefícios

sores. Hoje, possui em sua base mais de 30.000 
empresas no território nacional que compram va-
le-transporte com a VB e realizam toda a gestão 
deste processo.

Sempre priorizando a qualidade da distribuição 
dos produtos, a VB se uniu aos melhores parceiros 
de mercado e oferece os cartões VB Refeição e VB 
Alimentação com ampla aceitação no país, em tor-
no de 97% de abrangência.

A empresa também disponibiliza dois produtos 
para gestão de abastecimento. O VB Combustível, 
um benefício para o colaborador que utiliza prin-
cipalmente o carro próprio, e, o VB Frota, cartão 
que oferece uma gestão completa para frotas de 
veículos. Toda esta linha de cartões opera na rede 
credenciada da Good Card, que possui mais de 
16.000 postos pelo Brasil.

“A grande preocupação de nossa empresa é a de 
oferecer produtos com qualidade, agilidade e redu-
ção de custos”, finaliza Marco Antonio Theodoro, 
Diretor Comercial da VB.

Central de Vendas: 

4004-4210  Capitais e Regiões Metropolitanas

0800-725-4210  Demais localidades

comercial@vb.com.br

VB

POUPADOR VB: OTIMIZAÇÃO DOS CUSTOS COM VALE-
-TRANSPORTE E ECONOMIA DE ATÉ 30%. Em 2013 a 
VB lançou o Poupador VB, uma solução exclusiva 
que ajuda as empresas a reduzir custos com vale-
-transporte evitando o acúmulo de saldo não utili-
zado nos cartões dos colaboradores. Hoje, esta é 
uma solução consolidada e mais de 2.500 empre-
sas utilizam de seus benefícios.

Para exemplificar, imagine um colaborador que 
precisa de R$ 200 por mês para se locomover da 
residência para o trabalho e vice-versa, mas que 
utilizou apenas R$ 120, pois por algum motivo pe-
gou carona em um dia ou utilizou o carro próprio 
em outro. Este mesmo colaborador, no final do 
mês, terá R$ 80 de saldo acumulado no cartão.

É neste momento que a VB calcula a economia e 
fará a recarga apenas do complemento para che-
gar no valor completo, ou seja, mais R$ 120. 

“Temos visto em nossa empresa que a pressão 
por reduzir custos tem sido frequente por parte 
dos clientes, por isso, a sua empresa pode optar 
por alternativas que façam a diferença sem preju-
dicar o colaborador e nem reduzir a mão-de-obra”, 
completa Theodoro.

BENEFÍCIOS DO PAT – PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 
TRABALHADOR. A VB concede o benefício Refeição e 
Alimentação para qualquer empresa a partir de um 
colaborador, no valor escolhido por ela ou definido 
em acordo coletivo pela entidade de classe.

O Ministério do Trabalho e Emprego criou em 1976 
o Programa de Alimentação do Trabalhador, co-
nhecido como PAT, para promover a atenção com 
a alimentação no horário de trabalho e também 
fora dele. O programa se destina a todas as em-
presas fornecedoras de alimentação coletiva.

O empregador que oferece o benefício do progra-
ma é isento de encargos sociais sobre o valor do 
benefício (FGTS e contribuição previdenciária). 
Além disso, ao declarar o imposto de renda pelo 
lucro real, a empresa pode contar com a dedução 
do incentivo fiscal por refeição cedida, limitada a 
4% do imposto devido.

Mensalmente, também é permitido o desconto de 
até 20% em folha de pagamento sobre o valor total 
concedido no mês.

VB COMBUSTÍVEL E VB FROTA: ECONOMIA NOS GAS-
TOS COM COMBUSTÍVEL. A gestão dos abasteci-
mentos dos veículos de uma empresa é essencial, 
mas a dúvida que persiste é: Como devo fazer essa 
gestão de forma eficiente podendo reduzir até 20% 
dos gastos com combustível? 

Uma boa administração consiste também na utili-
zação de ferramentas que permitem às empresas 
eliminar possíveis riscos inerentes ao uso indevido 
de combustível e aumentar a produtividade dos 
veículos com redução dos custos.

Para isso, a VB indica o VB Frota, uma solução 
que vai além da função de meio de pagamen-
to, pois há um sistema completo de gestão em  
que o responsável define regras de utilização 
como: restrição de dia e horário dos abasteci-
mentos, tipo de combustível, produtos que po-
dem ser consumidos e intervalos mínimos entre 
as operações.

Por meio de relatórios personalizados, é possível 
medir a performance da frota e controlar veículos 
e motoristas em tempo real. 

Caso a necessidade da empresa seja reter talentos, 
reembolsar o combustível de algum colaborador 
que utilize o carro como ferramenta de trabalho ou 
até mesmo fornecer o auxílio abastecimento, te-
mos o VB Combustível como alternativa.

Com este cartão, a empresa elimina as funções 
burocráticas de reembolso e facilita a rotina admi-
nistrativa. Além disso, quando o benefício é forne-
cido em cartão não há incidência de imposto e sua 
empresa mais uma vez economiza.

Seja qual for a sua necessidade, a VB está sempre 
pronta para te atender e a te auxiliar com a melhor 
opção para reduzir custos com benefícios.  
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3S Tecnologia

>> 3S Tecnologia>> CTK Digital

Imobilizador 3S
Solução inovadora, exclusiva e realmente eficaz contra o roubo de cargas e de veículos

A 3S Tecnologia lançou no final de 2016 o 
“Imobilizador 3S”, uma inovação tecnológi-

ca desenvolvida e patenteada pela empresa, com  
o objetivo de frustrar tentativas de roubo de car-
gas e veículos através da imobilização irreversível 
do motor.

Conforme afirma o diretor técnico da 3S, Clovis 
Augusto Manfio, “o sistema está baseado em um 
rastreador de redundância, não interfere no rastre-
ador principal utilizado para o gerenciamento de 
riscos e a imobilização, na prática, não pode ser 
revertida pelos ladrões no local do crime”.

A imobilização é efetiva, acionada automatica-
mente na tentativa de violação da instalação ou 
fraude, na detecção do uso de jammer ou remota-
mente com o envio de comando.

A função de detecção de jammer é 100 vezes mais 
precisa que o padrão de mercado, minimizando o 
impacto nas operações causados por imobiliza-
ção indevida por “falso jammer”.

Com o veículo parado a imobilização é imediata e 
quando estiver em movimento é feita de forma pro-
gressiva, segura e com o tempo programado.

O sistema pode ser operado por centrais de ge-
renciamento de riscos próprias do cliente, através 

do espelhamento para GRs ou pela Central da 3S. 
Integrações de sistemas para troca de dados e 
envio e recebimento de comandos, são fáceis de 
serem implementadas com uso de Web Service.

Os componentes são identificados com ID e a 
comunicação entre os mesmos é criptografada 
impossibilitando fraudes. Desenvolvido e tes-
tado conforme as normas automobilísticas da  
ISO 16.750, o sistema é eletricamente isolado do 
motor do caminhão e não interfere na eletrônica 
do mesmo.

Com 11 anos de experiência, a 3S Tecnologia é 
uma empresa especializada em soluções de ras-
treamento e monitoramento de veículos pesa-
dos, carretas e frotas, recuperação de veículos 
roubados, painéis de gestão logística, prevenção 
de perdas no TRC e telemetria para a redução  
de acidentes.  

3S Tecnologia

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

www.3stecnologia.com.br

comercial@3stecnologia.com.br

CTK Digital

A parceria entre a CTK DIGITAL e o SETCESP en-
volve as soluções líderes no mercado em ‘digi-

talização’ e ‘gerenciamento eletrônico de documen-
tos’.  Essas tecnologias são aplicadas nas soluções 
de automação dos ‘conhecimentos de entrega’ em 
empresas líderes do segmento logístico.

A Kodak é líder mundial com sua linha de scanners 
profissionais para documentos. A empresa apre-
senta scanners com a capacidade de digitalizar de 
20 a 210 folhas por minuto.  

CONHEÇA A SOLUÇÃO DE ROTEAMENTO DA CTK DIGITAL. 
Após análise minuciosa no mercado de logística 
fracionada, entendemos que algumas demandas 
ainda não estão atendidas no mercado. A inte-
gração do roteamento de entregas com a auto-
mação dos conhecimentos de entrega é nossa 
solução para que as empresas possam, através 
de uma única plataforma, controlar todo o fluxo 
da entrega de mercadorias.

CTK Digital oferece soluções para o controle do fluxo 
da entrega de mercadorias 
A empresa, representante dos scanners e soluções Kodak, é mantenedora e parceira 
de tecnologia do SETCESP

(11) 3685 9704  /  3681 9866

www.ctkdigital.com.br

centrik@centrik.com.br

CTK Digital

BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO:
› Otimiza o gerenciamento do processo 

desde seu início.
› Parametrização das rotas por período, nú-

mero de veículos, região e áreas de risco.
› Acompanhamento em tempo real o trân-

sito de sua mercadoria, o que facilita a sua 
recepção.

› Geração de dados estatísticos sobre as 
ocorrências.

› Rotas inteligentes e dinâmicas.

Nossa solução foi desenvolvida, através de re-
cursos da Plataforma CONCORE (aplicação ECM/
BPM) com a criação de um App específico.

A plataforma permite o roteamento automático da 
entrega de mercadorias e o acompanhamento das 
entregas em tempo real, tanto pelos administrado-
res quanto pelos clientes da empresa.  

As rotas, geradas pela Plataforma, se ajustam de 
forma automática, considerando as condições de 
trânsito, sem perder eficiência. A rastreabilidade 
das informações das entregas gera pacotes de 
dados poderosos que podem ser compartilhados 
com seus clientes e usuários.  
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AngelLira

0800-700-1000  /  (11) 94801-2343

www.angellira.com.br

comercial@angellira.com.br

AngelLira Rastreamento 
Satelital Ltda.

Liraway é lançamento da AngelLira em 2017
Um novo conceito em gestão de frotas, busca e controle de fretes

A AngelLira inicia 2017 com uma grande inova-
ção tecnológica para o mercado brasileiro, o 

LiraWay – aplicativo que cria uma rede de usuários 
mostrando, em tempo real, todas as possibilidades 
de controles logísticos, de jornada e segurança em 
frotas próprias ou terceiras, com ou sem rastrea-
dores, para aumentar a produtividade de embarca-
dores e transportadores com foco e confiabilidade 
na entrega das cargas. 

Basta o motorista baixar o aplicativo no smartpho-
ne (Android) e acionar o GPS. Desta forma, trans-
portadores e embarcadores poderão monitorar, 
em tempo real, a localização do veículo, jornada 
do motorista e todas as operações logísticas. O 
aplicativo conta com módulos: Mapa, Logística, 
Jornada, além de Planilha para registro de custos/
checklist e Mensagens, que podem ser enviadas 
do aplicativo ao sistema LiraLOG. 

No módulo “Rastrear/Mapa” já conceituado siste-
ma da AngelLira, é possível monitorar a frota e vi-
sualizar desvios de rota, pedágio, quilometragem 
percorrida e demais informações do percurso. 
No módulo “Logística” o motorista ou usuário do 

LiraWay visualiza as entregas no aplicativo e regis-
tra todas as informações em telas intuitivas: tempo 
de carregamento, tempo de transit time, paradas 
não programadas, atrasos, tempo em entregas, re-
gistro da mercadoria em fotos, baixa de entregas 
com registro da foto do canhoto (fotos enviadas no 
mesmo instante ao sistema LiraLOG para visuali-
zação do gestor, possibilitando também o envio da 
imagem ao embarcador) e visualização no sistema 
(após configuração), de entrada em locais de risco, 
com alertas automáticos. Com estas informações é 
possível fazer a gestão, aumentando a produtivida-
de da frota com redução dos custos operacionais.

O módulo “Jornada” permite o registro da jornada do 
motorista ou equipes externas, com a configuração do 
sistema de acordo com a necessidade da empresa.

Outro benefício e praticidade do LiraWay é a busca por 
fretes. “O transportador / embarcador poderá acessar 
o sistema LiraLOG em seu escritório e buscar moto-
ristas disponíveis para fretes, enviar convite de frete 
via sistema e, a partir do aceite do motorista, fazer o 
monitoramento completo do transporte”, destaca o 
diretor comercial da AngelLira, Ademir Vieira. 

Com a integração entre LiraWay (lançamento) e 
o LiraLOG, software base de todos os serviços da 
AngelLira – Monitoramento de Riscos, Logística e 
Jornada do Motorista, fica fácil e prático o acom-
panhamento das etapas da operação e a extração 
de relatórios. 

“O LiraWay é a plataforma online mais completa para 
transportadores e embarcadores, porque proporcio-
na informação do início ao fim de cada viagem. A in-
formação é o fator decisivo para comunicar o cliente 
do cumprimento da entrega em local e horário es-
timado e torna-se um dos fatores primordiais para 
redução dos custos operacionais e credibilidade no 
mercado”, enfatiza o gestor Ademir Vieira.   

15 ANOS DE TRABALHO. Os produtos e serviços 
AngelLira são inspirados nos desafios e opor-
tunidades do setor de transporte. Motivada pela 
inovação, a AngelLira Rastreamento Satelital 
possibilita, ao cliente, maior competitividade, ren-
tabilidade e crescimento.

São 15 anos de atuação no mercado brasileiro, 
oferecendo as soluções mais completas para mo-
nitoramento de veículos de transporte de cargas, 
com um grande diferencial: a flexibilidade do siste-
ma LiraLOG por meio da parametrização dos mó-
dulos, atendendo às reais necessidades de cada  

operação. “Nós contamos com uma equipe própria 
de TI – Tecnologia da Informação, especializada 
em desenvolver ferramentas que auxiliem direta-
mente nas operações do transporte, promovendo a 
agilidade e cada vez mais segurança ao motorista, 
veículo e carga”, destaca o gestor, Ademir Vieira.

A matriz está localizada em Chapecó (SC), desde a 
fundação da empresa, em 2001, contando também 
com bases em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. 
“Acreditamos que 2017 será o ano da retomada de 
crescimento no Brasil e por isso estamos lançando 
o LiraWay, serviço da mais alta tecnologia, para o 
completo monitoramento do transporte de cargas, 
o que impacta diretamente e positivamente nas 
operações das pequenas, médias e grandes em-
presas, que buscam agilidade, eficiência e controles 
em tempo real, para garantir a excelência nos resul-
tados”, finaliza Vieira.   
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Autotrac

0800-70-12345

www.autotrac.com.br

marketing@autotrac.com.br

Autotrac

>> Autotrac

Adotando uma rígida disciplina financeira e in-
vestimentos contínuos em tecnologia, a Au-

totrac mantém ritmo de crescimento em 2016. 
“A empresa vem se preparando há alguns anos 
para continuar crescendo mesmo em anos difíceis 
como foi o caso de 2015 e 2016. Lançamos pro-
dutos para todos os perfis de clientes, ampliamos 
a rede de atendimento no Brasil, praticamos pla-
nos comerciais agressivos para facilitar a decisão 
do cliente e mantivemos nossa disciplina rígida 
na gestão dos custos. A combinação disso tudo 
culminou com um crescimento na receita e no lu-
cro, em um exercício que praticamente todos os 
indicadores nacionais foram de queda”, ressalta 
Marcio Toscano, diretor de marketing, comercial 
e pós vendas.

produto voltado para os pequenos transportadores 
e empresas com pequenas frotas.  O Fordtrac é um 
rastreador celular desenvolvido em conjunto com a 
Ford Caminhões e que já vem instalado de fábrica 
em todos os caminhões Ford (extra-leves, leves, 
médios, pesados, etc) fabricados a partir de 2014. 
Com o Fordtrac o cliente monitora a posição do ve-
ículo, o roteiro percorrido, pontos de coleta-entre-
ga, carga e descarga, além da telemetria completa 
do caminhão, e pode ainda bloquear o veículo, tudo 
isso a partir de seu smartphone ou computador.   “O 
sistema é fácil de trabalhar e prático.  Acesso em 
qualquer lugar. Isso aí é o futuro, não temos como 
pensar diferente”   ressalta o cliente Fordtrac, Clade-
cir Agostinetto, presidente da Vidro Fácil, indústria 
de vidros de Caxias do Sul, RS.

E falando em tecnologia, a equipe Droid, da Uni-
versidade de Brasília (UnB), patrocinada pela Au-
totrac, conquistou dois prêmios na edição 2016 
da Competição Latino-Americana e Brasileira de 
Robótica.  A equipe de robótica da UnB alcançou 
pela terceira vez o primeiro lugar na categoria IEEE 
Open da Competição Latino-Americana e Brasi-
leira de Robótica. Nessa prova, os competidores 
podem usar diversos equipamentos para montar 
um robô autônomo, que deve fazer diferentes ta-
refas. Desde sua fundação, a Autotrac tem ligação 
histórica com a UnB. A sede da empresa fica lo-
calizada no campus da universidade e os alunos 
da UnB costumam ser aproveitados em estágios 
na empresa, sendo que muitos deles se tornaram 
diretores da empresa hoje em dia. 

Outro destaque do ano de 2016, foi o prêmio Maio-
res e Melhores do Transporte, conquistado pela 
16ª vez, confirmando a solidez financeira da em-
presa o que traz a segurança de relações longevas 
para nossos clientes.  “A Autotrac teve em 2015 
um faturamento superior a 300 milhões. Do ponto 
de vista de vendas de novos equipamentos, ainda 
sofreremos as consequências do desaquecimento 
da economia e do setor de transporte. Em termos 
quantitativos, provavelmente teremos um resultado 
similar às vendas de 2015. Agora, do ponto de vista 
econômico e financeiro, cresceremos em todos os 
indicadores importantes em 2016, tais como receita 
líquida, EBITDA e lucro, em função de um rígido con-
trole de despesas” explica o diretor Marcio Toscano. 

Autotrac mantém ritmo de crescimento em 2016
Lançamento de produtos para todos os perfis de clientes foi um dos destaques do ano

Mesmo em um cenário adverso, a empresa conti-
nuou a investir e apostar em novos produtos. Em 
2016, a Autotrac lançou o aplicativo Supervisor 
Mobile para gerenciamento dos sistemas da Auto-
trac por meio de smartphones.  A partir de agora, 
os clientes poderão visualizar e monitorar todos 
os veículos equipados com rastreadores Auto-
trac através do seu smartphone ou tablet, tendo 
acesso a funcionalidades tais como a localizar 
seus veículos, enviar comandos e mensagens, vi-
sualizar histórico de posições, dentre outras. Tudo 
isso para dar agilidade no acesso às informações 
necessárias à tomada de decisão no dia a dia da 
operação de transporte.

Outro lançamento de 2016 foi a versão Fordtrac 
Segurança, uma versão mais simples e barata do 

A empresa está otimista e acredita que 2017 será 
muito diferente dos últimos 2 anos. “Se não houver 
surpresas, a economia e a produção devem cres-
cer, a oferta de crédito deve melhorar um pouco, o 
nível de emprego deve reagir, causando impactos 
positivos no consumo. Confirmada essa situação, 
o mercado de transporte e logística vai ser benefi-
ciado como um todo e também a Autotrac”, acre-
dita Toscano. 

Nesse momento da economia, quando as receitas 
estão reduzindo, um controle rígido de custos se 
torna um fator de sobrevivência para as empresas. 
Nesse contexto, as soluções de rastreamento da 
Autotrac têm trazido enormes resultados financei-
ros para nossos clientes. Ter controle sobre as via-
gens significa mais eficiência e mais economia. E 
com a ajuda do sistema de telemetria da Autotrac, a 
transportadora Giovanella vem colhendo excelentes 
resultados nesses quesitos. O último deles, segundo 
case apresentado no Fórum de Gestão de Frotas, foi 
uma redução de 6,09% ou 105.000 litros na média 
mensal de consumo de óleo diesel entre março de 
2015 e agosto de 2016.  Para chegar a este resul-
tado a transportadora tem aparelhos da Autotrac 
em 100% da frota, que é composta de 430 veículos. 
Desse total, 300 caminhões contam com o Autotrac 
Prime, o sistema de rastreamento mais completo do 
mercado, que também faz a telemetria da frota. 

“Nossa estratégia é bem conhecida no mercado: 
não abrimos mão de ter os melhores produtos em 
termos de tecnologia e qualidade. Por fim, vale 
destacar que mesmo após 22 anos de atuação, a 
AUTOTRAC é a única empresa de seu segmento 
que ainda tem seu fundador e principal executivo 
participando do dia-a-dia dos negócios, o Nelson 
Piquet. Isso ajuda a manter nossa cultura e o nos-
so sucesso, dando bastante segurança aos nos-
sos clientes” conclui de forma confiante o diretor 
Marcio Toscano.  
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BgmRodotec

O mercado de transporte rodoviário no Brasil 
sofreu inúmeras transformações como au-

tomatização de processos, análise inteligente das 
informações e excelência no atendimento. Esse é 
o DNA da BgmRodotec, empresa do segmento de 
software de gestão para empresas de transporte, 
que participa de maneira muito próxima da opera-
ção dos seus clientes. Trabalhar com tecnologia 
para o setor de transportes, de forma sustentável, 
significa estar atento ao que há de mais moderno 
no mundo, investindo sistematicamente em pes-

BgmRodotec anuncia investimento no desenvolvimento da nova geração do software 
Globus, principal ferramenta de gestão indicada para empresas transportadoras de 
passageiros, cargas e TRR

Segmento de tecnologia em transporte cresce e recebe 
investimento de R$ 20 milhões

quisa e desenvolvimento (P&D), focado nas neces-
sidades dos clientes. 

A empresa brasileira, que está completando 35 
anos, anuncia um investimento de R$ 20 milhões 
no desenvolvimento da nova geração do software 
Globus, principal ferramenta de gestão indicada 
para empresas transportadoras de passageiros, 
cargas e TRR.

MODERNIDADE, NUVEM E MAIOR CAPACIDADE.  
De acordo com Lauro Freire, diretor e sócio funda-
dor da BgmRodotec, a nova geração do software 

Globus, prevista para chegar ao mercado a par-
tir de 2017, marca a entrada da BgmRodotec na 
geração dos sistemas prescritivos e cognitivos. O 
novo produto será oferecido em uma plataforma 
mais moderna, com aplicações diretas na nuvem 
e maior capacidade de gerenciamento de infor-
mações. Estas mudanças levam o que há de mais 
inovador aos mais de 2 mil clientes e 20 mil usu-
ários da ferramenta, que registram índices de 98% 
de satisfação com o atendimento.

Segundo o diretor, a posição atual como maior em-
presa de tecnologia de gestão para o segmento de 
transportes da América Latina, será fortalecida por 
meio desse novo momento empresarial. “Busca-
mos a tecnologia mais inovadora do mundo para 
ofertar aos nossos clientes o acesso à soluções 
consagradas no Brasil e também em outros paí-
ses”, diz o executivo.

Para Freire, este é o momento empresarial em que 
o crescimento orgânico será complementado pela 
aquisição de companhias que detenham tecnolo-
gia de ponta. “Nosso intuito é agregar e gerenciar 
soluções que atendam de forma completa toda a 
cadeia do transporte de passageiros e logística”, 
completa o diretor.

SOLUÇÕES ESPECIALISTAS PARA DEMANDAS DO SETOR. 
Valter Luiz da Silva, Gerente Comercial BgmRodotec, 
destaca que todo investimento está acontecendo 
em extensão aos recursos atuais do Software Glo-
bus que já atende as demandas do setor. 

“Faz parte da nossa história estarmos lado a lado 
dos clientes dando total suporte as necessidades 
de tecnologia e gestão para atender as mudanças 
do mercado. Nos últimos anos o setor sofreu inú-
meras mudanças e ajustes como a regulamenta-
ção da jornada de trabalho do motorista, mudan-
ça do conhecimento de transporte de papel para 
o eletrônico, implementação do SPED FISCAL e 
CONTÁBIL, da NF-e e do eSocial, que unificará to-
das as rotinas referentes a Caixa Econômica, Mi-
nistério do Trabalho, IRPF e INSS”, destaca Valter.

A necessidade de gestão acompanhada por tec-
nologia de ponta, portanto, já é realidade no setor, 
sobretudo nas médias e grandes empresas, onde o 
volume de informações inviabiliza a gestão manual 

de processos. “Nossa folha de pagamento era ter-
ceirizada em uma assessoria contábil, mas com a 
implantação do Globus, internalizamos este proces-
so, o que gerou uma economia de cerca de 20% para 
empresa” – afirma Luiz Henrique Cordeiro Rustiguel, 
gerente administrativo da empresa Transcordeiro, 
que já utiliza a solução Globus há seis anos.  

O software que tem uma boa penetração entre as 
grandes e médias empresas, está estruturando 
uma novidade sob medida para atender também 
a demanda dos pequenos transportadores a partir 
de 2017. “Nosso intuito é de dar oportunidade para 
que todas as empresas, incluindo as pequenas, 
possam usufruir de todos os benefícios do softwa-
re Globus”, completa Valter Silva. 

O gerente destaca, ainda, os lançamentos de 2016 
voltados para dispositivos móveis de baixo custo e 
alto impacto nos resultados operacionais, focados 
na redução dos custos. “O primeiro passo para a 
implementação de qualquer dispositivo ou recurso 
é analisar a real necessidade operacional e man-
ter o investimento nas tecnologias que reduzam o 
custo, melhore o uso dos ativos, e principalmente, 
eliminem desperdícios”, finaliza Valter.  

Valter Luiz da Silva, Gerente Comercial da BgmRodotec

La
ur

o 
Fr

ei
re

, D
ire

to
r e

 S
óc

io
 F

un
da

do
r d

a 
Bg

m
Ro

do
te

c

TE
C

N
O

LO
G

IA



86 87

Guia de Fornecedores do TRC  |  2017

Buonny

>> Buonny

Buonny cria conceito de gerenciamento de riscos  
para integrar segurança, logística e saúde ocupacional
Empresa oferece entre os seus serviços uma gama de soluções tecnológicas  
modulares para antecipar, analisar e classificar os riscos nas operações logísticas

H á duas décadas no mercado, a Buonny Projetos 
e Serviços de Riscos Securitários é hoje a maior 

gerenciadora de riscos no transporte de cargas do 
Brasil. Presente em todo o Brasil e Mercosul, com 
unidades em cinco estados (São Paulo, Minas Ge-
rais, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia), a empresa 
oferece uma gama de serviços tecnológicos modu-
lares para antecipar, analisar e classificar os riscos 
nas operações logísticas; estimar o impacto poten-
cial desses eventos; fornecer soluções para tratá-
-los; mitigar as ameaças; manter a qualidade dos 
serviços; minimizar os custos com a sinistralidade 
e identificar oportunidades para manter o compro-
misso com objetivos e resultados do cliente.

“Para nós, cada cliente é único e, por isso, criamos 
soluções adequadas a todos os segmentos e ta-
manhos de empresas. Oferecemos gerenciamento 
de riscos de uma forma global dentro de nossos 

clientes, desde a logística, até a saúde dos colabo-
radores”, explica Cyro Buonavoglia, presidente do 
grupo Buonny.

360 GRAUS. O objetivo desse conceito inovador - 
Gestão de Riscos 360º, explica Cyro, é garantir a 
qualidade da operação, mitigar riscos e ampliar a 
lucratividade de embarcadores e transportadoras 
nacionais, atingindo assim resultados que inte-
gram com sucesso os seguintes pontos: seguran-
ça, logística e saúde corporativa. 

Dentro da Gestão de Riscos 360º, a Buonny reúne 
diversas soluções, ampliando o conceito do geren-
ciamento de riscos e inovando no mercado, uma 
vez que é a primeira empresa do segmento a ofe-
recer um leque tão variado. 

Entre as novidades que o cliente Buonny tem à dis-
posição, estão:

BUONNY LAB’S. Realiza os exames toxicológicos acre-
ditados na ISO 17.025 para contratação de motoristas 
profissionais, emissão e renovação de CNH. Com a Lei 
13.103 e a portaria 116 do Ministério do Trabalho, a obri-
gatoriedade dos exames toxicológicos passou a valer 
desde março de 2016.

SGI - SISTEMA DE GESTÃO LOGÍSTICA. O SGI é um sistema simples e inovador de gestão de frotas, com aces-
so por qualquer dispositivo e sistema operacional, ideal para empresas de todos os portes dos segmentos 
de distribuição e logística. Entre outros pontos, permite maior controle das entregas, operação mais eficien-
te e redução de custos.  

RH HEALTH. Responsável pela saúde ocu-
pacional de motoristas, oferece assessoria 
contínua ao RH e jurídico da empresa, am-
bulatórios próprios, pontos de coleta para 
exames em todo o território nacional e tem 
uma ampla rede de credenciados. 

Com mais de 10.900 clientes em todo o Brasil, hoje a Buonny ainda oferece soluções, como:
TELECONSULT. Disponível 24 horas por dia, todos os dias do ano, o Teleconsult, é um sistema que ana-
lisa a exposição ao risco relacionado a cada viagem, com base no cruzamento dos dados sobre pro-
fissional, carga e veículo. O sistema faz a análise de referências pessoais, experiência e capacitação 
de motoristas, situação da CNH e histórico de sinistros. Além disso, analisa o tipo da carga, valor 
transportado, origem da viagem e destino da entrega, bem como verifica as características do veículo, 
documentação e trafegabilidade. 

BUONNYSAT. A BuonnySat acompanha as cargas em tempo real, zelando pela integridade do motorista 
e da carga. Mais de 183 mil viagens são monitoradas por mês, totalizando mais de 18 bilhões geren-
ciados mensalmente.
O sistema também controla o tempo de paradas, detecta locais de risco, mede a distância percorrida e 
aciona as equipes de pronta resposta e os órgãos de segurança pública quando um sinistro é detecta-
do – orientando as ações necessárias nos casos de acidentes, desvios e roubos de carga.

SERVIÇOS INTEGRADOS. O Centro Buonny de Qualificação treina e capacita os profissionais nos procedi-
mentos operacionais e nas tecnologias de rastreamento utilizadas, focando na diminuição de riscos e er-
ros operacionais. As bases e equipes de profissionais exclusivos oferecem segurança no monitoramento 
de operações com alto grau de risco. 
As equipes de Pronta Resposta estão disponíveis 24hs por dia, oferecendo apoio emergencial nas 
ocorrências detectadas pelo BuonnySat – localizando, recuperando e preservando tanto a integridade 
do motorista quanto a carga e o veículo, atuando juntamente com a segurança pública. 

PROJETOS ESPECIAIS. Utilizando como suporte os serviços de Gestor de Riscos Dedicado, Postos Avan-
çados (PAS) e Núcleo de Segurança, Prevenção e Inteligência, a Buonny atende as necessidades mais 
particulares de cada processo. Os Projetos Especiais são baseados nos perfis securitários e nas particu-
laridades da operação, atuando na prevenção de sinistros e otimizando os processos por meio de análi-
ses integradas, planejamento e implementação de um plano exclusivo de gerenciamento de riscos (PGR).

TRANSYSEG – PROGRAMA DE PREVENÇÃO A ACI-
DENTES E AVARIAS. O TransySeg proporciona qua-
lidade de vida aos envolvidos e em suas operações, 
reduz os custos e diminui os níveis de sinistralida-
de. Oferece cursos de direção preventiva, avaliação 
médica e check list de manutenção, dentre outras 
análises e roteirizações.  

(11) 5079-2500

www.buonny.com.br

Buonny Projetos e  
Serviços de Riscos
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Ituran

R eduzir a ocorrência de acidentes fatais em 
mais de 50% em um ano, o consumo de com-

bustível em mais de 10%, economizar com manu-
tenção e, ainda, diminuir a pegada de carbono da 
sua frota – qual empresa não gostaria de obter to-
das essas vantagens?

Com o Ituran Safety, que agrega ao rastreamento 
dos veículos um serviço de telemetria para acom-
panhar o comportamento dos motoristas remo-
tamente, a gestão de frotas - seja de caminhões, 
ônibus, vans, veículos leves ou frotas mistas – fica 
muito mais eficiente, segura e econômica.

Desenvolver o que existe de mais moderno em 
soluções tecnológicas é a missão da Ituran, líder 

Ituran Safety: uma “ilha” de segurança para a sua frota
Com o produto, seus veículos rodam com mais economia e tranquilidade

mundial em rastreamento veicular. As empresas 
transportadoras que contratam produtos e servi-
ços da Ituran podem ficar tranquilas e se preocu-
par apenas com o negócio, enquanto a Ituran for-
nece soluções para cuidar do patrimônio, da carga, 
otimizar a gestão, aumentar os controles e reduzir 
os custos.

“A empresa que resolve adotar rastreador na sua 
operação consegue cobrir os custos do investi-
mento apenas com a economia de combustível 
gerada”, destaca Fábio Nonis, diretor comercial 
corporate da empresa.

O produto de telemetria, que a Ituran comercializa 
no mundo há mais de 10 anos e há oito no Brasil, 

foi remodelado e atualizado em agosto último e 
ganhou ainda mais precisão.

Com o Ituran Safety, que agrega inteligência ao 
rastreador, a economia com certeza é ainda maior. 
O rastreador fornece coordenadas (longitude e la-
titude) com o uso de GPS e GPRS, o que permite 
mapear o veículo em tempo real – informando não 
apenas onde, mas como o carro está, medindo as 
forças “g” nos 3 eixos de coordenadas – X, Y e Z.

O módulo “inteligente” Ituran Safety, conhecido no 
mercado como telemetria, analisa principalmente 
cinco quesitos – frenagem, aceleração, realização 
de curvas, ultrapassagens e mudança de faixas – 
num determinado período e gera notas, por meio 
da utilização de um algoritmo que realiza as análi-
ses, de 0 a 100 para cada motorista, tanto para os 
conceitos de segurança quanto consumo de com-
bustível. O motorista que dirige de forma agressi-
va ou perigosa oferece mais riscos e mais gastos 
para a frota – e vice-versa.

Mas não é só: o acompanhamento gera automati-
camente relatórios que podem ser acessados pela 
internet. Estes relatórios, gerados por meio de Bu-
siness Intelligence (BI), além de avaliar o motorista, 
ajuda a corrigir os erros, pois mede e informa quais 
manobras impactam mais na nota individual.

“Esses relatórios possibilitam também comparar o 
desempenho de sua frota com o universo de clien-
tes da Ituran, o que por sua vez permite ver o quão 
eficiente está a gestão”, acrescenta Nonis. “À nota 
global, o Ituran Safety agrega relatórios com estrelas 
(de 0 a 5) indicando aos gestores onde os motoristas 
estão falhando e o que precisam melhorar”, explica.

O executivo informa que pesquisas globais revelam 
que somente com o uso do rastreador é possível 
economizar de 5% a 8% de combustível – e, quan-
do é agregado um módulo de telemetria, como o 
Ituran Safety, a economia, só com combustível, 
pode chegar a 15%. “Os motoristas ficam mais 
cuidadosos pelo simples fato de saberem que es-
tão sendo monitorados”, explica. “Aparentemente 
trivial, o produto gera muitos ganhos econômicos 
ao possibilitar uma gestão global mais eficiente”.

Oferecer roteirização dinâmica, medição ativa do 
modo de condução do veículo e alertas de exceção 

em tempo real são os parâmetros mais importantes 
neste segmento – e são justamente aqueles onde a 
Ituran concentra seus esforços e prioridades.

O Ituran Safety é utilizado atualmente por mais de 
cinco mil clientes no Brasil, a maioria grandes em-
presas, com frotas de 200 a 2 mil veículos de todos 
os tipos – carros, ônibus, vans, caminhões. O pro-
duto é sempre o mesmo, mas é calibrado de acordo 
com o tipo específico do veículo onde é instalado.

Nonis afirma, ainda, que embora não possa citar 
os nomes, um de seus clientes conseguiu reduzir o 
número de mortes de motoristas de seis, em 2014, 
para 2 em 2015 – quando contratou o produto, em 
janeiro - e a zero neste ano. “Ganhamos 6 vidas 
por ano somente nesta empresa”, relata entu-
siasmado, “e isto é o que temos de mais valioso!”, 
complementa.

Hoje a Ituran monitora mais de 1 milhão de clientes 
em Israel, Argentina, Estados Unidos e Brasil, onde, 
com mais de 500 mil clientes, consolidou a lideran-
ça no segmento. Em 2016, ultrapassou a marca de 
60.000 veículos recuperados no Brasil, represen-
tando um patrimônio superior a R$ 2,5 bilhões. São 
números imbatíveis no mercado brasileiro!

Com a Ituran, os empresários ganham em eficiên-
cia, produtividade, custos controlados e menores, 
mais segurança. Já o motorista ganha com uma 
jornada de trabalho mais segura, mais organizada 
e tranquila, favorecendo a pontualidade, eficiência 
e conforto e, principalmente, a segurança e a vida.

“Estamos otimistas com os nossos produtos ino-
vadores, parcerias duradouras, liderança de mer-
cado e afirmamos que iremos continuar a investir 
no Brasil e semear essa cultura na Ituran”, diz o 
presidente da companhia no Brasil, Yaron Littan. 
“Nossos parceiros e clientes podem desfrutar  
de uma ilha de segurança neste ambiente tão difí-
cil e perigoso”.  
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Omnilink

Omnilink

O ano de 2016 chega ao fim com mudanças 
importantes na Omnilink. A companhia mu-

dou seu posicionamento e adotou a bandeira de 
seu principal produto como marca principal, re-
posicionando assim todo o portfolio - em face ao 
seu amplo reconhecimento no mercado logístico 
-, e passou a atuar como integradora de soluções 
tecnológicas para segurança e prevenção de ris-
co, gestão de frotas, monitoramento de veículos 
e telemetria.

Todo esse movimento partiu da nova voz de co-
mando da empresa, Michel Levy (ex-Microsoft e 
Grupo Saraiva), que, desde novembro de 2015, as-
sumiu a presidência e vem redesenhando o esco-

Omnilink: conexão com novos mercados
A empresa tem como meta aumentar a eficiência e reduzir o custo operacional de seus clientes

po das soluções, customizando-as para cada tipo 
e porte de empresa, mapeando novas oportunida-
des e investindo, inclusive, em pesquisas ligadas à 
nova forma de conexão como a Internet das Coi-
sas (IoT  - Internet of Things).

Além de refletir nessas ações, a missão, a visão e 
os valores da companhia, sustentando suas prin-
cipais características (segurança, conectividade, 
credibilidade e inovação), a Omnilink tem como 
meta aumentar a eficiência e reduzir o custo ope-
racional de seus clientes. “Queremos expandir a 
atuação da Omnilink para que, por meio de novas 
plataformas tecnológicas de conectividade, cole-
ta e tratamento de dados, possamos fomentar a  

gestão de outros ativos que o mundo de IoT (Inter-
net das Coisas) oferece”, detalha Levy.

No novo portfólio, a empresa disponibiliza solu-
ções completas dentro do conceito “Omni”, com 
ferramentas modulares que atendem, com flexibi-
lidade, às crescentes demandas do mundo atual. 

OMNIJORNADA. Há pouco mais de um ano, entrou 
em vigência a Lei 13.103/2015 que regulamenta a 
profissão de motorista no País, provocando uma 
série de mudanças no setor logístico. Para auxiliar 
as empresas nessa adaptação, a Omnilink criou a 
solução Omnijornada, que auxilia na gestão da jor-
nada do motorista profissional.  

O sistema gera relatórios online, a partir dos dados 
transmitidos pelo rastreador instalado no veículo, 
acessados de qualquer lugar, de maneira simples 
e em tempo real, indicando os períodos de jor-
nada, de descanso, de refeição, direção noturna, 
permitindo uma gestão eficiente dos motoristas. 
“A gestão é importante não só para evitar multas, 
mas, principalmente, para manter a segurança nas 
estradas e também para garantir o gerenciamento 
desses dados, que é uma responsabilidade exigida 
por lei ao empregador do motorista”, explica Levy.

Na solução, todas as configurações são pré-
-definidas pelo gestor e o controle individual do 
motorista é realizado por meio de senha enviada 
via teclado, independente do veículo utilizado; po-
dendo ser totalmente integrado ao ERP ou siste-

ma de RH da empresa; iniciando o comando com 
a identificação do motorista e o giro da ignição. 
Há ainda a versão customizada da solução, que 
permite a mudança de inúmeras paradas por jor-
nada, de acordo com a necessidade da operação 
do cliente. 

Outra vantagem é o reconhecimento das men-
sagens padronizadas trocadas entre motorista e 
central, através das macros, utilizando os dados 
para identificar as paradas realizadas e seus mo-
tivos, gerando relatórios detalhados. De maneira 
geral, trata-se de uma solução que atua em parce-
ria com as empresas frotistas, que precisam fazer 
com que todos os seus motoristas cumpram a le-
gislação vigente. 

OMNITELEMETRIA. Buscando ofertar uma solução 
completa, antes acessível e exclusiva apenas às 
montadoras, a Omnilink trouxe ao mercado o Om-
nitelemetria CAN, que oferece a leitura real e preci-
sa de dados da rede CAN dos veículos, que analisa 
e cruza as informações sobre as condições técni-
cas do motor e condução do motorista. 

“Diferente do padrão, em que a leitura dos dados 
do veículo das soluções é baseada em sensores 
convencionais com interpretação mecânica, ge-
ralmente imprecisa; a Omnitelemetria CAN vai 
além e proporciona ao mercado o diagnóstico 
remoto e análise de tendências de manutenção, 
oferecendo um centro profissional onde todos os 
alertas são tratados e analisados”, aponta o pre-
sidente da companhia. 

Todos os dados ficam disponíveis no portal inteli-
gente da Omnitelemetria CAN para a verificação e 
acompanhamento das frotas em tempo real, con-
centrando todas as funcionalidades para a gestão 
mecânica e operacional, com histórico das viagens 
dos motoristas, além de ranking de performance e 
de produtividade dos mesmos.  

Michel Levy, presidente da OMNLINK
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>> Pósitron

Pósitron

A PST Electronics, detentora da marca Pósitron, 
é líder em segurança automotiva e referência 

no desenvolvimento de soluções tecnológicas em 
rastreamento e segurança eletrônica. Os diferen-
ciais tecnológicos e a qualidade de seus produtos 
fizeram a empresa conquistar a liderança do mer-
cado, posição que detém há mais de 15 anos. 

Soluções Pósitron para segurança de frotas
A Pósitron conta com uma extensa linha de soluções de rastreamento, monitoração, 
gestão de frotas e telemetria

SOLUÇÕES CORPORATIVAS:

› Iscas: rastreadores móveis para proteção da carga com monitoramento via web;

› Pósitron Carreta RF: rastreador fixo para a carreta, com tecnologia GSM/GPRS e RF 900 MHz e Loca-
lização 433 MHz. Módulo selado;

› Pósitron Dual: equipado com dois SIM Cards e opção de terminal satelital. Permite monitoramento 
em todo território nacional;

› Telemetria: acompanha desempenho do veículo e condução do motorista. Geram relatórios para au-
mentar eficiência na operação e prevenir acidentes decorrentes do modo de condução;

› Gestão de Frota: permite gerenciamento integrado dos veículos, facilitando administração da frota; 

› Romaneio Digital: entregas mais rápidas e controladas, em raio de cobertura de 50 km a 10.000 km. 
Possibilita comunicação entre motorista e central;

› Jornada de Trabalho: permite controlar início e fim da jornada, as paradas obrigatórias e de descanso, 
tempo máximo de direção e demais informações exigidas na lei do motorista;

› Pósitron Rastreamento + Seguro: cobertura contra roubo ou furto total, indenização de 100% da tabe-
la FIPE, sem franquia, assistência 24 horas e equipe de apoio à localização.

4020-3340  Capitais e regiões metropolitanas (24 h)

0800-770-3778  Demais localidades (24 h)

www.positron.com.br

Pósitron

AMIGÃO CAMINHONEIRO. Solução para atender o ca-
minhoneiro autônomo que pretendem aumentar sua 
produtividade por meio de plataforma online com 
pacote de benefícios e assistências. 

“A solução atua como um intermédio entre as em-
barcadoras e os caminhoneiros que buscam frete 
em diferentes regiões. Um dos seus méritos é aliar 
a segurança do veículo e da carga às funções de 
localização e monitoramento, facilitando e tranquili-
zando a jornada de trabalho”, explica Obson Oliveira, 
diretor da Unidade de Rastreamento da Pósitron.  

Fornecedora de equipamentos para montadoras 
na América Latina, a Pósitron possui ampla gama 
de produtos e serviços, como rastreadores e alar-
mes para automóveis, motocicletas e caminhões, 
som automotivo e uma diversificada linha para es-
tes segmentos.

Acompanhe o

e fique por dentro
das novidades
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Sascar

>> Sascar

0300-789-6004

www.sascar.com.br

Sascar

uma empresa do grupo Michelin

Sascar: tecnologia que te leva mais longe
Empresa está investindo R$ 20 milhões em novos produtos e apostando na 
capacitação dos seus colaboradores

A Sascar é uma empresa com 18 anos de mer-
cado especializada em gestão de frotas, mo-

nitoramento de veículos e cargas. Parte do grupo 
Michelin desde julho 2014, seu objetivo não é outro 
além de crescer, dobrando de tamanho nos próxi-
mos cinco anos, de forma sustentável, a serviço 
dos seus clientes.

Durante o ano de 2016, diversas ações foram to-
madas com o desafio de contribuir cada vez mais 
para uma mobilidade sustentável, provendo solu-
ções tecnológicas para a gestão de bens e pes-
soas em movimento na América Latina. Nesse 
mesmo ano, iniciou uma operação no México e em 
2017 expandirá as soluções da Sascar para outros 
países na América do Sul rapidamente.

Com o compromisso de colocar o foco no cliente 
acima de tudo, a empresa firmou seu novo posi-
cionamento de marca com o mercado: SASCAR. 
TECNOLOGIA QUE TE LEVA MAIS LONGE. No qual 
“o que te leva mais longe” significa o compromis-
so que a empresa tem em estar mais próximo dos 
seus clientes, entendendo suas necessidades e 
atuando fortemente nelas.

“Queremos ser reconhecidos por oferecer solu-
ções que contribuem para o sucesso do negócio 
dos nossos clientes, razão de ser de nossa empre-
sa, e também pela excelência em serviço”, afirma 
Gilson Santiago.

Para atingir o objetivo de dobrar de tamanho em 
cinco anos, a Sascar está trabalhando em diversas 

mudanças estruturais, melhorando sua infraestru-
tura, investindo R$ 20 milhões em novos produtos, 
apostando na capacitação dos seus colaborado-
res, entre outras ações.

“Acreditamos que não existe crescimento sem in-
vestimento, só assim conseguimos atender às ne-
cessidades dos nossos clientes. Inovar em gente, 
produtos e processos, sempre com foco no clien-
te”, complementa Gilson.

Como mais uma prova de sua liderança em ino-
vação, lançou no mercado brasileiro duas novas 
soluções voltadas à segurança nas estradas: Te-
lemetria Can e Black Box. 

Por meio da gestão do comportamento do motoris-
ta na direção e da gestão de informações segundo 
a segundo, os lançamentos trazem como foco o 
aumento da eficiência das frotas aliado à preven-
ção de acidentes, dos quais 90% são causados pelo 
comportamento dos motoristas na direção. 

“Nosso objetivo é, cada vez mais, otimizar os cus-
tos operacionais dos nossos clientes, aumentando a 
sua lucratividade e segurança - já que os danos cau-
sados em um acidente podem resultar em vítimas 
(motoristas e/ou terceiros), perdas da carga e do ca-
minhão, além de danos ambientais”, afirma Gilson.

TELEMETRIA CAN. A Telemetria Can da Sascar vem 
para ajudar o transportador na gestão do compor-
tamento dos seus motoristas, permitindo precisão 
nos dados coletados do veículo através da leitura 
dos dados do odômetro, RPM, velocidade, embre-
agem e freio,  a fim de corrigir hábitos ao volante 
que podem causar acidentes. O lançamento é a 
única solução do mercado compatível com todas 
as marcas de veículos, não invasiva (sem corte de 
fios), contribuindo para não perder a garantia com 
a montadora. 

BLACK BOX. A solução também atuará no diag-
nóstico de um acidente ou em situações de risco, 
permitindo um relatório detalhado em caso de aci-
dentes. É similar à caixa-preta de um avião: grava 
os dados da telemetria segundo a segundo e reali-
za a transmissão dos dados minuto a minuto.

 “Os lançamentos vem para provar que, além de 
oferecer tecnologia avançada de monitoramen-
to, a Sascar utiliza toda a sua inovação na gestão 

de frota, para contribuir ao transportador atuar 
no principal gasto que ele possui relacionado ao 
transporte: acidentes (12x mais que o roubo)”, 
completa Santiago.

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS:

Cobertura Nacional: ter gente pronta para aten-
der seus clientes em todo o país. (189 colabo-
radores da área comercial, 294 funcionários 
voltados ao pós-venda, maior rede de assis-
tência técnica com 137 pontos de atendimento 
e 327 técnicos).

Modelo de Contrato: a Sascar é a única no seg-
mento com modelo de contrato de locação que 
não demanda investimentos iniciais, nem gas-
tos com manutenção.

Mix de Portfólio: Portfólio completo de solu-
ções para gestão de frotas para todos os tipos 
de veículos, hoje são aproximadamente 240 
mil veículos monitorados: 165 mil caminhões, 
45 mil automóveis, 10 mil leves e 7 mil veículos 
fora de estrada.

SOBRE A SASCAR. A Sascar, empresa do gru-
po Michelin especializada em gestão de frotas 
e monitoramento de veículos e cargas, oferece 
soluções tecnológicas para aumentar a produ-
tividade da frota, reduzir custos nas operações, 
prevenir acidentes, melhorar a dirigibilidade do 
motorista e recuperar veículos e cargas por todo 
Brasil. Única empresa com atuação comercial, 
técnica e pós-venda em todo o país, com um 
modelo exclusivo de contrato de locação que 
não demanda investimento em compra de equi-
pamento e nem gastos com manutenção du-
rante a vigência do contrato. Presente em mais 
de três mil municípios, a Sascar atende aproxi-
madamente 18 mil empresas de transporte, mo-
nitorando mais de 240 mil veículos, mais de 10 
mil cargas e mais de 45 mil automóveis.  
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WebRadar
WebRadar lança solução que orienta aos motoristas 
sobre os trechos que estão trafegando
O Rotograma Falado utiliza dados mapeados por GPS para alertar ao motorista sobre 
obstáculos e perigos nas estradas via mensagens de voz

A WebRadar, empresa de tecnologia de telemetria 
e gestão de frotas, lançou uma nova funciona-

lidade do Quality Transport. O Rotograma Falado é 
um aplicativo que utiliza dados mapeados pelo GPS 
para alertar o motorista, via mensagem de voz, so-
bre pontos na via que está para ser percorrida como 
curvas acentuadas, áreas com maior taxa de assal-
tos, trechos de estrada em péssimas condições, ve-
locidade máxima em determinados pontos adiante 
que será trafegado, entre outros. Desta maneira, a 
funcionalidade contribui para otimizar a gestão de 
frotas rodoviárias, segmento altamente impactado 

WebRadar

(11) 2533-3070

www.webradar.com

comercial@webradar.com

por roubo e furto de carga. Segundo estudo recente 
divulgado pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), o número de ocorrências no Brasil cresceu 
64% entre 2010 e 2015.

“A solução funciona como se fosse um copiloto 
do motorista. A todo instante ele o avisa sobre as 
características do trecho que o caminhão passa-
rá, tornando assim a viagem muito mais segura”, 
explica Marcio Webber, diretor dos Segmentos  de 
Transporte e IoT da WebRadar. 

De acordo com o Anuário CNT do Transporte 2016, 
o Brasil possui uma frota de quase dois milhões 

de caminhões registrados e o tempo de utilização 
destes veículos gira em 13,9 anos. Ainda segundo 
o estudo, de 2001 a 2015 houve um crescimento 
de 81,7% na quantidade de caminhões circulan-
do nas rodovias brasileiras. E somente em 2013, 
a indústria nacional produziu mais de 3.7 milhões 
de veículos de transporte de carga pesada, maior 
número desde 2001. 

Quando o assunto é a pavimentação das estradas, 
o número de vias asfaltadas cresceu 23,2% nos 
últimos 15 anos. Porém, as condições gerais dos 
trechos pesquisados (que incluem também sinali-
zação e geometria), o percentual das rodovias ava-
liadas com algum tipo de problema foi de 57,3%.

PLATAFORMA CUSTOMIZADA. O Quality Transport 
é uma plataforma tecnológica aberta custo-
mizável para atender as necessidades de cada 
cliente. O sistema, que consegue se “comuni-
car” com uma vasta gama de outros sistemas 
de rastreamentos disponíveis no mercado, mo-
nitora o desempenho do caminhão e do mo-
torista em tempo real. Com isso, as empresas 
obtêm melhor controle e eficiência logística da 
frota e da carga, além de reduzir o risco de aci-
dentes. Outra vantagem para quem contrata o 
serviço é que a solução é 100% no formato web 
e opera no ambiente de Cloud Computing, o que 
garante maior flexibilidade e agilidade na verifi-
cação das informações coletadas. 

O monitoramento é feito através das redes de da-
dos 2G, 3G e 4G de telefonia móvel. Cada caminhão 
tem instalado um rastreador, um chip de dados e 
até câmeras de vídeo, dependendo do escopo con-
tratado. Com isso, pode-se verificar histórico de 
movimentação do veículo; gerar relatórios geren-
ciais de telemetria; fazer uma análise avançada de 
direção (gráficos segundo a segundo do compor-
tamento do motorista); controlar a jornada de tra-
balho do motorista; fazer a gestão de imagens do 
conjunto de câmeras embarcadas; enviar avisos 
automáticos de eventos por e-mail; proporcionar 
maior eficiência no consumo de combustível, obter 
menor desgaste dos pneus dos veículos de carga, 
reduzir os custos de manutenção do veículo, entre 
outros. Os benefícios deste tipo de gestão da frota 
podem resultar em uma redução de 30% no custo 

de pneus, 10% de economia em manutenção e 15% 
no de combustível.

“O nosso sistema traça um verdadeiro raio X do 
caminhão e da forma de dirigir do motorista. Por 
exemplo, se o condutor usa demasiadamente os 
freios, dirige acima da velocidade permitida, se ele 
está respeitando as pausas para descanso exigi-
das por lei”, explica Adriano da Rocha Lima, CEO 
da WebRadar.

As vantagens da solução, no entanto, não param 
por aí. De acordo com Gustavo Meneghel, gerente 
de Produto da Área de Transporte da WebRadar, 
“Com a forma de condução do motorista total-
mente reconhecida pelo sistema, é possível adap-
tar, por exemplo, o Rotograma Falado para que o 
mesmo forneça instruções de segurança adequa-
das ao jeito de dirigir do condutor”.

Ainda segundo o executivo, caso o veículo esteja 
dentro de um túnel ou em uma área em que não 
tenha cobertura de sinal celular, o sistema espera 
chegar em um local em que a cobertura telefôni-
ca esteja disponível para enviar os dados acumu-
lados durante o período que ficou sem conexão. 
“Nada se perde”, afirma Gustavo. 

A organização e processamento da coleta massi-
va de dados obtida com o Quality Transport ocor-
re em tempo real. Isso permite que se identifique 
comportamentos, gere “insights” e recomenda-
ções alinhadas ao negócio do cliente. O software 
já é utilizado nas frotas de empresas como LaFar-
geHolcim,  Simarelli entre outras.  
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Prezado presidente,

Agradeço desde já o carinho que tiveram por mandarem as revistas SETCESP, fico muito 
honrada de receber um material de tamanho profissionalismo. Parabenizo os gerentes, diretores 
e demais envolvidos nesse trabalho que está me trazendo muita informação e aprendizado.

Um 2017 cheio de conquistas e de muito sucesso.

Grata,

Karina Rodrigues

Prezado presidente,

Permito-me cumprimentar Vossa Senhoria e te 
congratular com o protagonismo na liderança de 
um setor essencial para o real desenvolvimento 
da Nação. O momento é de conscientização, 
prudência e sensatez, com reforço na esperança 
na edificação de um Brasil melhor. Vejo em Vossa 
Senhoria tudo isso, apenas a partir da leitura da 
Revista SETCESP.

Atenciosamente,

José Renato Nalini 

Secretário da Educação do Estado de São Paulo

É com grande satisfação que 
parabenizamos o SETCESP, pelo espirito 
empreendedor que ao longo desses 81 
anos tem escrito uma história repleta de 
conquistas. 

Que neste ano tenhamos mais impasses 
derrubados, mais metas concretizadas e 
muito mais vitórias alcançadas! 

E que possamos continuar com esse elo 
de respeito e parceria por muito anos. 

Parabéns à toda equipe.  

Saúde, paz e sucesso! 

Angelo Amorim  
Ipiranga Transportes Ltda /  
Loger Transportes e Logística  
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