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Depois de anos de retração da venda de veículos comerciais para a minera-
ção, o setor retomou o otimismo em 2017. De acordo com projeções da Scania, 
o volume total da indústria de caminhões para o segmento deverá ser de 800 a 
900 unidades neste ano. Para 2018, a expectativa é subir a um patamar de 1.100 
a 1.200 produtos. De olho neste cenário promissor, a Scania apresenta o Heavy 
Tipper, que adiciona uma gama ao portfólio o)  road e inaugura no mercado 
o nicho de 40 t de carga líquida para veículos com con* guração de rodas 8x4.

Serviços Conectados - Em continuidade às soluções conectadas e inova-
doras que vem apresentando ao Brasil, a Scania apresenta uma nova solução 
de condução econômica, o Driver Services. A novidade visa uma evolução de 
conhecimento e habilidades dos condutores, contando também com o dife-
rencial dos dados reais da operação, por meio dos Serviços Conectados, para 
resultados em longo prazo. 

A DAF Caminhões Brasil anuncia a expansão da sua rede de concessionárias, passando de 
28 pontos de atendimento para 32, ainda em 2017, entre lojas e Postos de Serviço Autorizado. 
A empresa também anuncia que dobrará o número de concessionárias em cinco anos.

A rede de concessionários DAF já investiu mais de R$ 200 milhões no desenvolvimento de 
sua infraestrutura, que atualmente conta com 21 Concessionárias, de 13 grupos investidores, 
e 7 Postos de Serviço Autorizado. 

Os Postos de Serviço Autorizado são uma ampliação do pós-venda da marca para oferecer 
ainda mais facilidade aos clientes. Todos contam com equipe quali* cada pela DAF Academy e 
são equipados com ferramentais e estoque de peças para atender aos clientes DAF. 

Com investimento de mais de R$ 1 bilhão, 
a VW Caminhões e Ônibus lança a nova família 
Delivery que chega para revolucionar o trans-
porte de cargas no segmento de caminhões 
leves. Desenvolvido e produzido na América 
Latina, o lançamento já atende a padrões in-
ternacionais para os mercados mais exigentes. 
Composta por modelos de 3,5 a 13 toneladas 
está pronta para conquistar o mundo: nasceu 
a partir da receita de sucesso da primeira linha 
Delivery e da experiência dos clientes das mais 
de 100 mil unidades produzidas. 

Desde o lançamento, a nova família Delivery 
contará com ofertas especiais de comercialização, além das modalidades de leasing operacional e consórcio. A expectativa é de 
que, com o lançamento, as vendas nacionais se ampliem graças ao ingresso na nova faixa de 3,5 toneladas.
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Neste mês de setembro come-
moramos a Semana de Segurança 
no Trânsito, que vai de 18 a 25 de 
setembro. Este ano, o tema esco-
lhido pelo Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) foi “Minha esco-
lha faz a diferença no trânsito”. 

Será que a população em geral 
tem consciência que este tema é importante? 

Consciência de que convivemos com milhares de 
veículos nas ruas e milhões de pessoas transitando 
sem ter a mínima noção de sua cota de responsabi-
lidade no trânsito? 

As pessoas deveriam saber que cada um é respon-
sável por contribuir para que o trânsito seja cada vez 
mais seguro. 

Cada um tem que ser protagonista nessa história: pe-
destres, ciclistas, motociclistas, passageiros e condutores. 

Minha escolha faz a diferença no trânsito !
#euescolhoviver

Boa leitura !
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mentos desse mercado estão con* rmadas na 21ª edição da FENATRAN – Salão Internacional do Transporte 
Rodoviário de Cargas. O evento acontece em um momento propício para novos negócios, e a expectativa é 
que, entre os dias 16 a 20 de outubro no São Paulo Expo, mais de 60 mil visitantes vindos dos 27 estados e 
de outros países, principalmente da América Latina, passem pela FENATRAN.

Além de fabricantes de caminhões, as principais empresas de implementos rodoviários e do segmento de 
gestão de frotas, integram os principais setores da FENATRAN.

Os representantes de empresas de motores e autopeças, as fabricantes de pneus, a companhia de com-
bustíveis e lubri* cantes Mobil, também estarão presentes. Com a previsão de melhoria econômica, a FENA-
TRAN terá ainda entre seus expositores o BNDES, Trade Vale e Valecard, representantes de bancos e outros 
serviços como seguros, meios de pagamentos, softwares, consultorias, entre outros.

Neste ano, a MOVIMAT – 32ª edição do Salão Internacional da Logística Integrada, acontecerá simultane-
amente no mesmo local de exposições à FENATRAN 2017.
Mais detalhes através dos links www.fenatran.com.br e www.expomovimat.com.br

Cerca de 350 marcas que integram toda a cadeia produtiva do 
setor de transporte rodoviário de cargas, entre elas as fabri-

cantes DAF, Mercedes-Benz, Iveco, Scania, Ford, MAN,  Peugeot 
e Volvo e empresas que fornecem soluções para diversos seg-

FENATRAN reunirá principais 
marcas da cadeia produtiva do TRC

Temas fundamentais à mobi-
lidade saudável e à prevenção de 
acidentes integraram o XII Con-
gresso Brasileiro de Medicina de 
Tráfego e I Congresso Brasileiro de 
Psicologia de Tráfego, de 14 a 17 
de setembro, no Complexo Costa 
do Sauípe, na Bahia.

Reunindo mais de 2,5 mil pro-
* ssionais de todo o Brasil entre mé-
dicos, psicólogos e representantes 
de Departamentos e Conselhos 
Estaduais de Trânsito, o encontro foi 
realizado pela Associação Brasileira 
de Medicina de Tráfego  - Abramet 
e trouxe discussões importantes 
sobre a saúde no trânsito e mobilidade como: atualização de doenças do 
sono e risco de direção veicular; alcoolemia X direção veicular; mobilidade 
sustentável; transporte veicular seguro de crianças; celular X acidentes de 
trânsito, dentre outros.

Segundo Juarez Molinari, presidente nacional da Abramet,  o objetivo 
maior do Congresso é quali* car especialistas ligados à área de saúde e 
mobilidade humana e diminuir ao máximo o alto índice de acidentes em 
todas as vias. “É um evento de grande relevância para todo o Brasil e o 
primeiro a ser sediado na América do Sul que reforça a conscientização 
de um trânsito mais seguro e o bom relacionamento com os parceiros e 
apoiadores ligados à Medicina de Tráfego”, conta.

De acordo com o presidente da Abramet-BA, que também preside o 
XII Congresso Brasileiro de Medicina e Tráfego, Antonio Meira, o Congres-
so tem uma tradição de ser realizado a cada dois anos, sempre com a * na-
lidade de contribuir e preservar vidas, diminuindo o sofrimento causado 
pelos infortúnios no trânsito. 

Mais de 200 empresários e lideranças do setor de 
transporte de cargas estiveram reunidos, no dia 15 de 
setembro em Belém (PA), durante o XV Congresso Na-
cional Intermodal dos Transportadores de Cargas, reali-
zado pela Associação Brasileira de Logística, Transportes 
e Cargas - ABTC.

O Marco Regulatório do transporte rodoviário de 
cargas foi o tema mais marcante do Congresso.   A pa-
lestra foi ministrada por Jonas Lima, técnico e assessor 
do deputado, Nelson Marquezelli, relator da Comissão 
Especial, que dará parecer ao Projeto de Lei nº 4860, de 
2016, que estabelece o Marco Regulatório do setor.

De acordo com Jonas Lima, o objetivo do novo 
marco é eliminar gargalos para dar sustentabilidade 
àqueles que operam o transporte de carga. “Estamos 
trabalhando para uni* car e simpli* car as várias legisla-
ções. As mudanças irão bene* ciar o setor e, assim, ele 
vai crescer e dar bons resultados econômicos para o 
País”, ressaltou. 

Transportadores expõem 
as demandas do setor

ABRAMET realiza 
XII Congresso Brasileiro de 

Medicina de Tráfego na Bahia
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O Governo Federal publicou a Medida Provisória nº 800 que alte-
ra normas do Registro Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas 
– RNTRC. A MP promoveu alterações na Lei nº 10.233/2001 que, ao 
incluir o Art. 14-B, estabelece que a realização de transporte rodoviário 
de carga própria, de cargas especiais e de produtos perigosos depen-
de de inscrição do transportador no RNTRC em categoria especí* ca 
na forma estabelecida pela ANTT. 

As condições para a realização do transporte rodoviário de pro-
dutos perigosos se aplica a transportadores remunerados e de carga 
própria. A inscrição em categoria especí* ca no RNTRC para o trans-
porte rodoviário de carga própria, de cargas especiais e de produtos 
perigosos deverá ser realizada no prazo de um ano, contado da data 
de publicação do regulamento da ANTT. A Medida entrou em vigor 
no dia 19 de setembro com sua publicação no Diário O* cial da União.
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•  AMBEV PROMOVE DIA DE RESPONSA - Com o objetivo de alertar os 
pro* ssionais dos pontos de vendas de bebidas alcoólicas, em relação aos 
riscos do consumo indevido de bebidas, ou seja, em excesso, associado 
à direção ou por menores de 18 anos, a AMBEV realizou no dia 15 deste 
mês na Bahia, o Dia de Responsa, que já está em sua oitava edição. 

•  CONTÊINER – O MUNDO AO REDOR - O contêiner  que transformou 
o transporte, favoreceu a economia em escala global e ganhou, com o 
passar dos anos, usos cada vez mais diversos - é o protagonista de um 
livro lançado este mês. A obra, intitulada Contêiner - O Mundo ao Redor, 
conta a história e a evolução desse equipamento no mundo. O idealiza-
dor do projeto é o presidente da CBC (Câmara Brasileira de Contêiner), 
Silvio Vasco Campos Jorge.

•  FURGÃO MERCEDES-BENZ ALCANÇA 27% PARTICIPAÇÃO - Com o 
emplacamento de 1.431 unidades, a Mercedes-Benz alcançou 27% de 
participação nas vendas de furgões, seis pontos percentuais a mais em 
relação ao mesmo período do ano passado.  No segmento de chassis 
com cabina, foram emplacadas 497 unidades da Sprinter, com market 
share de quase 21%. A Empresa projeta crescimento de vendas do mo-
delo chassi com cabina motivado pelo comércio eletrônico.

1•  PACCAR PARTS INVESTE E CRESCE NO MERCADO BRASILEIRO - 
A PACCAR Parts, líder global em distribuição de peças e atendimento 
quali* cado aos clientes, já investiu mais de R$ 100 milhões no desenvol-
vimento de peças TRP, sua linha multimarcas para o mercado de repo-
sição, que cresceu 300% em 2017. Este resultado é fruto da ampliação 
do portfólio de peças para o aftermaket e crescimento da Rede DAF, seu 
canal de distribuição no Brasil. Para este semestre, estão previstas mais 
seis linhas de produto e cinco ampliações de portfólio.

2•  FOTON CAMINHÕES APRESENTA MINITRUCK E CITYTRUCK - 
A Foton Caminhões iniciou a comercialização ao mercado brasileiro 
de duas novas famílias de caminhões desenvolvidas especi* camente 
para atender às necessidades de logística urbana e interurbana do País. 
Tratam-se dos veículos Minitruck, de 3,5 toneladas, e do caminhão leve, 
Citytruck, de 10 toneladas, e agora ambos “made in Brazil”.

3•  TRUCKVAN APRESENTARÁ NOVIDADES NA FENATRAN 2017 - 
A Truckvan estará presente na Fenatran com o centro de entretenimen-
to móvel – nova unidade móvel de eventos, semirreboque com piso 
móvel para transporte de biomassa e anunciará a sua entrada em um 
novo segmento, o rodoferroviário.
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