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MERCEDES-BENZ - Já são cerca de 57 itens agregados ao caminhão 

extrapesado Axor da Mercedes-Benz, sendo que 13 novidades foram lançadas 

na Fenatran 2017. Uma das grandes novidades da linha de caminhões Axor, 

tanto rodoviário, quanto fora de estrada, foi a introdução de um novo túnel 

do motor mais baixo, 100 mm em relação ao anterior, proporcionando muito 

mais espaço e comodidade no interior da cabina.
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E pelo visto, a economia vai 

aquecendo e as expectativas 

de crescimento econômico para 

este ano e 2018 tem sido revisa-

das para cima. Além do boletim 

Focus que apura as opiniões do 

mercado ( nanceiro, o FMI tam-

bém aumentou suas apostas 

para o PIB brasileiro de 0,3% para 0,7% em 2017 e de 

1,3% para 1,8% em 2018.

O cenário é positivo, a retomada gradual e a FENA-

TRAN 2017 foi um exemplo disso, que se consolidou 

como a melhor plataforma de negócios do setor de 

transporte de cargas e logística. 

O público, que superou os 50 mil visitantes espe-

rados, pode ver as novidades em produtos e serviços 

preparadas pelos 350 expositores e especialmente 

pelos principais fabricantes de caminhões, imple-

mentos rodoviários, autopeças, empresas de gestão 

de frotas e postos de combustíveis.

Boa leitura !
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do país. “Pelo retorno que tivemos dos expositores, essa edição foi uma virada para o setor, e se consolida 

como a melhor plataforma de negócios em transportes de cargas e logística”, avaliou Gustavo Binardi, diretor 

de eventos da Reed Exhibitions Alcantara Machado, organizadora Salão. O setor de transporte e de logística é 

um dos principais sinalizadores de desempenho da economia e, considerando a movimentação registrada na 

FENATRAN 2017, em sinergia com a MOVIMAT 32ª edição do Salão Internacional da Logística Integrada, que se 

encerrou na quinta-feira, dia 19 de outubro, há fortes indícios da retomada do crescimento.

Para o presidente da NTC&Logística, José Hélio Fernandes, a FENATRAN 2017 “superou as expectativas”. 

“Acredito que essa pode ser considerada a FENATRAN da virada. Um marco na retomada da economia após 

uma crise sem precedentes. Estamos todos muito otimistas e esperançosos de que dias melhores virão”, disse.

O público voltado ao setor de transporte e logística pode ver as novidades em produtos e serviços prepara-

das pelos 350 expositores e especialmente pelos principais fabricantes de caminhões, entre eles DAF, Merce-

des-Benz, Iveco, Scania, Ford, MAN, e Volvo, além de implementos rodoviários, autopeças, empresas de ges-

tão de frotas e postos de combustíveis. Todas as sete 

marcas de caminhões que estiveram presentes na 

FENATRAN fecharam negócios, informou o presidente 

da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores), Antonio Megale. “O Salão foi 

um grande sucesso, tanto de público quanto no resul-

tado comercial. As marcas estão aproveitando o mo-

mento de alavancagem da economia para retomarem 

a produção que estava parcialmente paralisada, e os 

frotistas estão aproveitando para renovar seus veícu-

los”, a( rmou. 

Mais detalhes através dos links www.fenatran.com.br e www.expomovimat.com.br

A perspectiva desde o início da FENATRAN 2017 era a de que a 

21ª edição do Salão Internacional de Transporte Rodoviário de 

Cargas acompanharia os sinais positivos emitidos pela economia 

FENATRAN 2017 se consolida como a 
melhor plataforma de negócios do TRC 

Salvador sediou entre os dias 26 e 27 de outubro, o Con-

gresso Brasileiro de Trânsito e Vida, evento promovido bie-

nalmente pela FENASDETRAN – Federação Nacional das As-

sociações de DETRAN e que desde a sua primeira edição em 

2001 vem reunindo o maior número de especialistas, estu-

diosos e pro( ssionais nacionais e internacionais de diferentes 

áreas relacionadas ao trânsito, com o intuito de proporcionar 

a Educação para o Trânsito, bem como ajudar na redução de 

crimes e acidentes de trânsito.

Através de um debate amplo e troca de experiências so-

bre o trânsito no Brasil e no mundo, os especialistas aborda-

ram os temas redução de acidentes, condutores mais quali( -

cados, > uidez do trânsito nas cidades,  vias bem conservadas, 

veículos seguros, cuidado com o meio ambiente e redução 

de mortos em acidentes de trânsito, entre outros.

O 10º CBTV e 6º CITV também trataram dos avanços da 

luta em defesa da vida e dos compromissos com a promoção 

da segurança viária, como colocados na Campanha da ONU 

-”Década pela Segurança Viária”.

O Decreto Munici-

pal 23.975 e a Portaria 

334 regem o sistema 

de carga e descarga 

de bens e mercadorias 

na cidade do Salvador, 

além da circulação de 

veículos pesados na 

capital baiana em ho-

rários determinados 

para evitar impactos no trânsito. Contudo, passados mais de qua-

tro anos do início da aplicação, ainda é possível ver motoristas des-

respeitando as diretrizes apontadas pela atual gestão municipal.

De setembro de 2016 para cá, foram capturadas 22.091 ima-

gens de veículos irregulares pelos radares da Superintendência de 

Trânsito do Salvador (Transalvador). De acordo com o órgão muni-

cipal, a segunda-feira é o dia em que acontece o maior número de 

irregularidades registradas.

Normas aumentam custos das empresas
Para o diretor do Sindicato das Empresas de Transporte de Car-

gas do Estado da Bahia – SETCEB, George Freire, as normas que 

regem o sistema de carga e descarga de bens e mercadorias na ca-

pital baiana não podem ser consideradas ruins, mas em relação ao 

limite de horário para a realização do serviço, sim.  “A carga horária 

reduzida fez com que as empresas tivessem que aumentar a quan-

tidade de veículos nas ruas para atender as normas e, além disso, a 

quantidade de pessoas trabalhando, pois além do motorista, tem 

o ajudante para fazer a carga e descarga”, esclarece Freire.

22 mil motoristas baianos 
descumprem Lei de 

Carga e Descarga 

Congresso reúne especialistas 
de trânsito em Salvador
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CONFIRA MAIS NOTÍCIAS NO SITE ! www.setceb.com.br
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•  CIRCUITO SEST SENAT DE CAMINHADA E CORRIDA DE RUA - No dia 28 de 

outubro o SEST SENAT realizou em Salvador, o evento Saúde e Desa( o para 

quem transporta o Brasil. Mais de 2 mil trabalhadores do setor e comunida-

de participaram das modalidades corrida de rua com o percurso de 10 km 

e 5 km e caminhada de 2 km. Sorteio de brindes, premiação e muito mais.

1•  MOVIMAT PASSA A SER BIENAL - A 32º edição da MOVIMAT - 

Salão Internacional da Logística Integrada, realizada de 16 a 19 de 

outubro, no São Paulo Expo, simultaneamente à FENATRAN –, foi 

marcada pelo sucesso de público e pelo reaquecimento do mercado 

de logística. A sinergia entre os dois eventos foi tão positiva que a MO-

VIMAT passa a ser bienal, assim como a FENATRAN em anos ímpares. 

2•  CONCÓRDIA TRANSPORTES - Na 2ª Edição do BEST TRUCK, a em-

presa Concórdia Transportes conquistou o 3ºlugar no 7º Prêmio Trans-

porte Responsável, na categoria Transporte de Produtos Perigosos, cuja 

premiação foi realizada durante a FENATRAN. A Concórdia Transpor-

tes também recebeu Menção Honrosa - “Programa Motorista Padrão.

3•  ECOSPORT 2018 - O EcoSport 2018 conta  agora com novos moto-

res 1.5 e 2.0 mais potentes e econômicos, nova transmissão automática 

de seis velocidades e interior totalmente repaginado. Ampliou também 

o conteúdo, com sete airbags, controle de estabilidade e tração, assis-

tente de partida em rampa e central multimídia SYNC 3 de série, além 

da oferta de opcionais como teto solar elétrico, tela de 8 polegadas 

no painel, bancos de couro, sensor de ponto cego e faróis de xênon.  

Mão Dupla Lombada

www.transportedigitalnews.com.br

Atendemos: 

SP / RJ / BA / SE / AL / 

PE / PB / RN / CE

SAC 0300.344.3488

www.transportadoraprimeiradonordeste.com.br

017

MAN - Com atrações desde o segmento leve até o extrapesado, a MAN Latin 

America desembarcou na Fenatran, com a nova família Delivery e apresen-

tou seu integrante elétrico, o e-Delivery, que vai começar a operar nas ruas 

do país no próximo ano em clientes estratégicos. Entre os extrapesados os 

holofotes voltaram-se ao protótipo Constellation 33.440 Tractor, destinado às 

operações de cana-de-açúcar e madeira.

FORD - A Ford apresentou uma mostra completa das suas duas 

linhas de caminhões, Cargo e Série F, além de modelos vocacionais 

para diferentes tipos de aplicação, protótipos, um “show truck” e o 

Cargo Connect, o caminhão do futuro com avançadas tecnologias 

semiautônomas e de conectividade. Outra atração foi o Boné Alerta, 

dispositivo inteligente equipado com sensores que monitoram sinais 

de sonolência do motorista para a prevenção de acidentes.

DAF - A DAF Caminhões Brasil entra no segmento oQ  road e lança 

no mercado nacional os modelos CF85 e XF105 para operações de 

cana e madeira. Os novos caminhões são produzidos na fábrica de 

Ponta Grossa, no Paraná, e chegam às 23 revendas distribuídas pelo 

Brasil em 2018. 

SCANIA - Na Fenatran, a Scania lançou cinco caminhões e dois de ser-

viços. Nos rodoviários, as novidades são os veículos com novas motoriza-

ções, de 450 e 510 cavalos. O Heavy Tipper traz para a gama fora de estra-

da dois modelos para a mineração, sendo o 8x4 capaz de transportar até 

25% a mais de carga líquida. O outro lançamento foi a expansão da gama 

V8 com um cavalo mecânico apto a acoplar no inédito Super Rodotrem.

VOLVO - A Volvo apresentou uma série de novas soluções em 

transporte, a começar pelo Performance Edition, uma edição especial 

do FH, dando inicio a comemoração dos 90 anos da Volvo Trucks.  A 

montadora exibiu ainda o primeiro caminhão autônomo já testado 

em uma operação real, voltado para o segmento sucroalcooleiro. 

PEUGEOT - A PEUGEOT avança com sua estratégia de desenvolvimen-

to no segmento de veículos comerciais leves. A Marca, que já conta com a 

Partner e seus inúmeros atributos, agora lança no Brasil uma nova geração 

de veículo utilitário para aumentar a sua gama e tornar-se referência no seg-

mento: a PEUGEOT EXPERT.

 IVECO - A IVECO apresentou novas opções nas linhas Daily e Tector, 

séries personalizadas da Daily e do Hi-Way, em alusão ao aniversário 

de 20 anos da marca, e anunciou o investimento de 120 milhões de 

dólares no desenvolvimento de novos produtos, até o primeiro semes-

tre de 2019.


