
Queda na demanda e pouco crédito 
deixam empresas de transporte em alerta

Carreta foi idealizada para ser a mais moderna e resistente do mercado, garantindo o máximo de disponibilidade do 
implemento para o transporte de produtos perecíveis. Um lançamento celebrado pelo mercado. É com essa percepção 
que a Noma, uma das principais fabricantes de carretas do país, apresenta a nova linha de Furgão Frigorí�co Titanium. 
Uma família de produtos com foco no transporte de cargas refrigeradas e congeladas.

As novas carretas foram tecnicamente projetadas para mitigar problemas e desa�os que costumam tirar o sono de 
transportadores desse segmento como, por exemplo, falhas no revestimento interno, isolamento, vedação e a falta de 
manutenção da temperatura interna.

A área de engenharia da Noma identi�cou todas as principais demandas e reclamações de quem utiliza esses 
equipamentos para conceber um produto que deverá se transformar em Benchmark no país. �Dedicamos anos de 
estudos e pesquisas com a preocupação de lançar um implemento com níveis elevados de e�ciência, que, certamente, 
contribuirá para ampliar a competitividade em um mercado em forte expansão�, comenta Marcos Noma, CEO da 
fabricante paranaense. A exigência das autoridades sanitárias e o aumento de multas e �scalizações têm impulsionado o 

mercado de furgões frigorí�cos no Brasil, que vive uma demanda reprimida nos últimos anos.
Soluções exclusivas - Em parceria com empresas especializadas a Noma estruturou uma caixa de carga com isolamento térmico reforçado, por meio de tecnologia de 

injeção de poliuretano que garante o melhor isolamento térmico e a conservação do frio no interior da caixa de carga. Outra inovação é o revestimento e o acabamento 
interno da caixa de carga, que além de assegurar a temperatura e fornecer maior resistência, o ambiente �ca clean, sem acúmulo de resíduos e livre de fungos e bactérias.

Além das inovações peculiares para o atendimento das necessidades de transportes de alimentos, �ores e outros produtos que necessitam de controle de 
temperatura, a nova Linha Furgão Frigorí�co da Noma, traz toda a tecnologia da recém lançada geração Titanium da fabricante. Sua estrutura apresenta ligas ainda mais 
resistentes a desgastes, torções e vibrações. Chega com relevantes inovações tecnológicas, como a patenteada Lona de Freio Carbon-�ber (�bra de carbono), 
considerada uma evolução expressiva no quesito segurança, que amplia a e�ciência de frenagem e pode gerar até 40% a mais de vida-útil nas lonas de freio. A nova linha 
Furgão Frigorí�co Geração Titanium da Noma já circula em diversas estradas brasileiras apresentando resultados surpreendentes. 

Noma lança a linha Furgão Frigorí�co 
Geração Titanium

ON PETRO compra caminhões Mercedes-Benz para 100% de sua frota
A Mercedes-Benz foi a marca escolhida pela ON PETRO Distribuidora de Combustíveis para formar 100% 

de sua frota de caminhões. A empresa, criada em janeiro deste ano pela Família Cattalini, com sede em São José 
dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (Paraná), comprou 22 veículos. São 12 extrapesados Actros 
2546 6x2 (versão atual) e 10 semipesados Atego 3030 8x2.

A ON PETRO tem três �liais nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, com projeções para expandir 
para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ainda este ano. Os veículos adquiridos já estão sendo utilizados para o 
transporte de diesel, gasolina e etanol, em médias e longas distâncias. �Nós somos uma empresa jovem, apenas 
6 meses de vida, mas com uma experiência de 60 anos da Família Cattalini no setor de combustíveis e energia�, 
informa Edgar Luz, diretor executivo da ON PETRO. �Escolhemos os caminhões Mercedes-Benz, porque os 
veículos nos oferecem muitas vantagens, como o câmbio automatizado, a média de consumo, o conforto da 
cabina alta, a força do motor, entre outros fatores que conquistaram nossa preferência pela marca�.

Os caminhões Mercedes-Benz são reconhecidos pela força, robustez, resistência, reduzido consumo de 
combustível, baixo custo operacional, disponibilidade para o trabalho e elevado nível de conforto e segurança 
para o motorista nas mais variadas atividades de transporte.

�Nossos extrapesados são destaque pelo reduzido custo operacional e ótimo desempenho para o transporte rodoviário e fora de estrada. Além disso, os médios e 
semipesados vêm conquistando, cada vez mais, a aprovação de motoristas e frotistas pela sua ampla versatilidade nas aplicações urbanas e de curtas e médias 
distâncias�, a�rma Ari de Carvalho, diretor de Vendas e Marketing Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil. �Desta maneira, nossa linha de caminhões proporciona uma 
excelente rentabilidade para os clientes que buscam veículos para as mais diversas aplicações�. 

Edgar Luz comprova estes aspectos e esclarece a preferência da sua empresa pelos modelos Actros e Atego. �A cabina do Actros é uma casa. E para dirigir, parece um 
automóvel, muito simples e prático. Já o Atego é um caminhão que se destaca pela agilidade. Mesmo com até 25.000 litros de combustível, o modelo entra em qualquer 
lugar, como nas vias das cidades do interior do Paraná e Santa Catarina, que fazem grande parte das nossas rotas�.

DAF Caminhões Brasil apresenta novo XF ao mercado brasileiro
A DAF Caminhões Brasil, às vésperas de completar sete anos de operação no país, está entrando em um novo momento da sua trajetória, marcada pelo lançamento do 

novo DAF XF. Produzido na fábrica de Ponta Grossa, no Paraná, o caminhão é o principal lançamento da companhia nos últimos anos, elevando o patamar de segurança, 
dirigibilidade e economia de combustível.

�Estabelecemos uma parceria de longo prazo com o Brasil, um mercado de grande potencial e estratégico para o nosso crescimento. Prova disso é que, independente-
mente do atual cenário, a empresa seguiu todos os seus planos e �nalizou o aporte em seu principal lançamento no país, o novo XF, que alia robustez, conforto e 
tecnologia a um consumo de combustível até 14% menor em comparação à versão anterior�, a�rma Lance Walters, Presidente da DAF Caminhões Brasil.

O projeto do novo caminhão iniciou em 2016, envolvendo as engenharias do Brasil e da Holanda, com o desenvolvimento do projeto, de fornecedores locais e 
ampliação do quadro de funcionários. Para atender a demanda do novo caminhão, a DAF também atuou fortemente na ampliação da força de vendas, no aperfeiçoamen-

to do pós-venda e na abertura de novas lojas da Rede de Concessionárias. A empresa também investiu em 
capacitação dos times em técnicas comerciais, serviços e peças.

�Somos uma equipe muito focada na evolução dos nossos produtos, e engajada nos valores de qualidade 
e produtividade da marca. Tudo isso resultou no melhor caminhão, que chega em setembro ao mercado. O 
próximo desa�o é alcançar a liderança do novo XF, em seu segmento de atuação, expandir a nossa 
participação no mercado nacional, e em nos aproximarmos ainda mais dos clientes�, acrescente Walters.

Mais investimentos - A companhia concluiu recentemente outros investimentos relacionados ao 
crescimento das operações no Brasil. O mais recente é a conclusão do novo Centro de Distribuição de Peças 
da PACCAR Parts, localizado dentro do parque industrial da DAF. O novo Centro de Distribuição tem 
capacidade de instalação seis vezes maior em comparação ao antigo espaço. �Tanto a PACCAR Financial 
quanto a PACCAR Parts são parceiros essenciais para o nosso crescimento e desenvolvimento no país. O 
Grupo PACCAR tem mais de 115 anos de história e é uma das empresas mais sólidas e rentáveis do setor 
automotivo no mundo. Portanto, nossa visão de negócios para o Brasil é nos desenvolvermos ainda mais, 
levando em conta o grande potencial deste país�, �naliza o Presidente.
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O Portal de Transporte e Logíst ica

Diante de uma plateia totalmente on-line, mais de 180 pessoas, dentre elas empresários, representantes de entidades e pro�ssionais do transporte 
rodoviário de cargas, acompanharam a edição de agosto do Conselho Nacional de Estudos em Transporte, Custos, Tarifas e Mercado (CONET), na 
qual dados do setor foram disponibilizados com base no primeiro semestre de 2020. Pela primeira vez na história, o evento de quase 50 anos foi 

realizado pela internet. Desde sua criação, o CONET e a Intersindical já passaram por diversas cidades brasileiras.
O presidente da NTC&Logística, Francisco Pelucio, abriu o evento e agradeceu a todos os participantes, patrocinadores e apoiadores. Na oportunidade, 

comentou: �Diante desse momento de distanciamento, por conta do novo coronavírus, decidimos fazer uma versão compacta do CONET, realizando ele on-
line, porque não poderíamos deixar de divulgar o resultado da Pesquisa da NTC/ANTT que mostra o índice de defasagem do frete e de contribuir com outras 
informações para todos os representantes do TRC�.

O presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Vander Costa, ressaltou a importância do CONET e comentou sobre o trabalho que vem 
sendo realizado em Brasília junto ao congresso nacional. �Estamos trabalhando com o parlamento para resolução dos assuntos que prejudicam de alguma 
forma o setor transportador, como a desoneração da folha e a lei geral de proteção de dados�.

Eduardo Rebuzzi, vice-presidente da NTC&Logística, parabenizou os presidentes das federações e associações e também o trabalho dos subgrupos, 
sendo eles o trabalhista, o tributário, o regulatório e o de infraestrutura, que começaram a funcionar novamente e estão desenvolvendo ações importantes 
para o setor.

PANORAMA COMPLETO - O panorama completo das vinte semanas de acompanhamento do impacto da crise no setor foi divulgado pelo assessor técnico 
da entidade, Lauro Valdívia. responsável pela pesquisa junto ao DECOPE. Valdívia fez uma análise dos números para os participantes do evento. A queda 
brusca registrada quando as medidas de isolamento social atingiram um ápice no país chegou a levar a demanda de cargas a uma variação negativa de 45,2% 
em abril, com os segmentos de shopping centers e indústria automobilística �gurando entre os mais impactados, segundo a pesquisa. Hoje, após quinze 
semanas de recuperação, a demanda geral está em 22%, uma recuperação de 51% da perda registrada.

�Esperamos, com a abertura total de shoppings, lojas de rua e restaurantes, que voltemos à normalidade em três meses, com o �m do ano, Natal e Ano 
Novo�, acredita o presidente da NTC, Francisco Pelucio. Ele também avalia que o período que se aproxima pode ajudar a ampliar a retomada, aliada ao 
crescimento do comércio eletrônico. As informações sobre defasagem do frete, custos do transportador rodoviário de cargas e seus impactos também foram 
apresentados pelo assessor técnico, que detalhou informações relevantes para os empresários, fazendo uma análise do comportamento do setor no 
primeiro semestre de 2020.

Após as discussões e sugestões dos representantes de entidades de todo o Brasil, a assessora jurídica da NTC&Logística e secretária do CONET, Gildete 
Menezes, leu o comunicado do evento de agosto de 2020. O documento destacou que a pesquisa realizada pelo Departamento de Custos Operacionais 
(DECOPE/NTC) no mês de julho de 2020 aponta para uma variação nos últimos doze meses, suportada pelo transportador, de 3,50% nas operações com 
transporte de cargas fracionadas e de 2,57% nas operações com cargas lotações ou fechadas. O Comunicado também ressalta a importância e a força do 
setor: �É de se destacar também que o transportador, mesmo com todas as di�culdades e, na maioria dos casos, com prejuízo, garantiu o abastecimento do 
mercado em tudo que é essencial para manter o bom funcionamento da sociedade�.

Rogério de Souza
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ABRALIMP ALERTA PARA OS CUIDADOS COM O ÁLCOOL EM GEL DENTRO DO VEÍCULO - Com a 
pandemia do novo coronavírus, uma das principais recomendações do Ministério da Saúde 
para evitar a contaminação é higienizar as mãos com frequência, seja com água e sabão ou 
com álcool em gel 70%. Mas há riscos em deixar esse item dentro do carro? Os pro�ssionais 
da Abralimp con�rmam que sim. Eles recomendam, inclusive, não deixar nenhum produto 
químico, líquido ou pressurizado dentro de automóveis. No caso especí�co do álcool em 
gel, por ser um produto in�amável, há o risco de causar um incêndio. Dependendo da 
situação e da estação do ano a temperatura interna de automóvel estacionado pode 
facilmente passar de 50oC.

GINCANA DO CAMINHONEIRO AVANÇA COM A 2ª. ETAPA NOS ESTADOS DA BAHIA, SERGIPE, PARANÁ E 
RIO GRANDE DO SUL � A ação promove aos participantes exames de saúde, apoio 
socioeconômico e orientações de como se prevenir em tempos de pandemia. Há 29 anos 
correndo pelas estradas do Brasil, a Gincana do Caminhoneiro 2020 está à todo vapor! A 
ação itinerante, que avança com a segunda etapa classi�catória, tem como objetivo 
proporcionar aos amantes das estradas mais saúde, prevenção, apoio socioeconômico, 
além da chance de ganhar um Iveco Tector 0km. A gincana que conta com o patrocínio dos 
Postos da Rede Siga Bem da Petrobras e da IVECO, já passou pelos estados de Minas Gerais, 
São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Desta vez, os estados da Bahia, Sergipe, Paraná e Rio 
Grande do Sul, recebem os participantes para participarem dos circuitos, fazer as melhores 
voltas do dia e avançar para a 2ª semi�nal. Para conhecer os estados e cidades que a Gincana 
do Caminhoneiro ainda vai passar, acesse: gincanadocaminhoneiro.com.br/etapas.

CUMMINS FILTROS LANÇA LINHA DE ELEMENTOS FILTRANTES FLEETGUARD E-TOP - Fabricada no 
Brasil, a nova família, composta por três modelos, traz alto índice de separação de água e 
e�ciência elevada na retenção de contaminantes -. Os novos cartuchos para �ltros de 
combustível foram desenvolvidos em três versões pelo time de engenharia brasileiro da 
Cummins para o segmento de caminhões médios e pesados. Para Antonio Almeida, 
diretor de Vendas da Cummins Filtros, �o lançamento Fleetguard E-TOP integra a estratégia 
de expansão no aftermarket, com a vantagem do desenvolvimento integrado com os 
motores Cummins. Os novos produtos são testados e validados para atender aos 
requisitos das montadoras�. 

BRASPRESS INVESTE NA AMPLIAÇÃO DA FROTA E ADQUIRE 235 NOVOS CAMINHÕES - Seguindo a 
sua tradição de crescer e investir durante as crises, a Braspress, tradicional transportadora 
de encomendas brasileira com sede em São Paulo, acaba de adquirir junto à montadora 
Mercedes-Benz 235 cavalos mecânicos. Em complemento a esta vultosa aquisição, a 
Braspress adquiriu também junto à Facchini mais 285 carretas, montando o total entre 
compras dos cavalos mecânicos, compra dos implementos rodoviários, personalização da 
frota e implantação de tecnologias embarcadas o total de 101 milhões de reais em 
investimentos.  Segundo Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, �esta frota tem 
como objetivo dar mais suporte ao middle mile da Companhia, além de trazer redução da 
idade média da frota Braspress de 4,5 anos para 3,5 anos de idade média�. 

FROTAS CONECTADAS 2020 - MAIOR DEBATE SOBRE A NOVA REALIDADE DA MOBILIDADE E DO 
TRANSPORTE DE CARGAS DO BRASIL  - Sob a batuta do empresário Marcelo Fontana, diretor 
da OTM Editora, foi realizado entre os dias 18 e 20 de agosto o maior evento de inovação 
que contou com diversos debates enriquecedores por grandes pro�ssionais do setor. 
Foram 3 dias de imersão em soluções inovadoras para ganho de e�ciência e 
competitividade em logística e transporte. O evento foi realizado 100% on-line, mais de 50 
palestrantes apresentaram seus cases, dentre eles, Ricardo Bonzo, Daniel Romero, CEO 
Trucks You, Antonio Campelo, entre outros. Para o diretor Marcelo Fontana, o Frota 
Conectadas 2020, otimizou tempo e recursos, além de tornar as coisas mais e�cientes, mas 
por outro lado, ele ainda acredita que o newtork é muito forte para o setor de  transporte 
de cargas no Brasil. Os sistemas digitais se transformaram em item mandatório e as 
montadoras estão investindo muito na �loso�a 4.0.  

Amigo e parafuso a gente conhece 
na hora do aperto

Os desa�os do setor logístico 
ainda são muitos, ainda mais 
diante do cenário de pandemia 
do novo coronavírus que enfren-
tamos, mas aos poucos, este 

mercado vai conseguindo voltar a 
alguma estabilidade. É o que acredita o presidente da 
Confederação Nacional do Transporte (CNT) Vander 
Costa, que participou de uma live exclusiva sobre o 
setor.

                                                                             Boa leitura !

Os Desa�os do setor 
logístico

Mais de 180 pessoas participaram 
do CONET on-line 2020

Desde o dia 04 de agosto, a 
restrição à circulação de 
caminhões de grande porte 
em horários de pico foi 
retomada nas vias da capital 
baiana. A Superintendência 
de Trânsito de Salvador 
(Transalvador) havia �exibi-
lizado o tráfego destes veí-
culos na cidade em março, 
com o início das ações de 
isolamento social em decor-
rência da pandemia da 
Covid-19.

Com a retomada gradual 
das atividades econômicas, 

caminhões acima de 6,5 metros de comprimento e 2,2 de altura 
não poderão circular pelas principais vias de Salvador nos 
horários de grande movimento de veículos, conforme a 
legislação vigente.O trânsito desses caminhões e tratores nas 
Áreas de Restrição de Circulação é proibido nos períodos entre 
6h e 10h, de segunda a sábado; entre 17h e 20h, de segunda a 
sexta-feira; e entre 9h e 20h na orla de Salvador, aos sábados, 
domingos e feriados.

Entre as áreas de restrição estão avenidas como a ACM, 
Barros Reis, Fernandes da Cunha, General Graça Lessa (Ogunjá), 
General San Martin, Heitor Dias, Luis Eduardo Magalhães, Luís 
Viana Filho (Paralela), Mario Leal Ferreira (Bonocô), Avenida 
Octávio Mangabeira (entre a Av. Amaralina e o Jardim dos 
Namorados), BR-324 (a partir do acesso à Av. Luis Eduardo 
Magalhães, no sentido Bonocô), além de ruas como a Nilo 
Peçanha e a Luis Maria, entre outras.

�A �exibilização tinha o objetivo favorecer o abastecimento 
de estabelecimentos da capital baiana durante o período de 
isolamento. Com a abertura gradual do comércio, temos 
percebido um aumento no �uxo de veículos da cidade, e, 
portanto, é necessária a volta desta �scalização para que não 
haja  pre ju ízos  à  mobi l idade e  �uidez  do t ráfego, 
principalmente nos horários de pico�, explica o superintende da 
Transalvador, Fabrizzio Müller.

Restrição à circulação de 
caminhões de grande porte 

em horários de pico foi 
retomada na capital baiana

Após o período de �exibilização das regras de cadastro do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de 
Cargas (RNTRC), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) irá disponibilizar o cadastro integralmente pela 
internet. O objetivo da medida é desburocratizar e simpli�car o cadastro, bem como aprimorar a e�ciência no 
transporte de cargas do país.

A partir do dia 17 de agosto, a ANTT passará a dar orientações à fase piloto do RNTRC 100% DIGITAL. Nessa etapa, 
serão testados os processos de autenticação do usuário, integração do RNTRC 100% DIGITAL com as bases de dados 
da Receita Federal e Denatran, bem como as demais funcionalidades do sistema.

Com o RNTRC 100% DIGITAL, os transportadores poderão se cadastrar, recadastrar e fazer a gestão de sua frota 
sem precisar de atendimento presencial. Todas as informações serão veri�cadas por meio de integração e segurança 
da base de dados.

Esta foi a quarta rodada da pesquisa realizada pela CNT, com o 
objetivo de acompanhar os impactos da pandemia no segmento. 
Bruno Batista, diretor-executivo da Confederação Nacional do 
Transporte (CNT), diz que os resultados apontam que o cenário 
continua �extremamente grave� para as empresas de transporte, 
mesmo que outros setores já comecem a apresentar alguma reação. 
�A gente fez quatro rodadas de pesquisa, a partir do mês de abril. O 
que temos notado é que ainda não houve uma melhora no cenário 
para as empresas de transporte�, a�rma."

A principal reclamação das empresas do setor de transporte é de 
que o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronampe), destinado ao socorro durante a 
crise, continua difícil de ser acessado. Na pesquisa da CNT, 51,7% 
das empresas que pediram crédito por meio do programa 
a�rmaram que ainda estão esperando retorno sobre os 
�nanciamentos. Outros 38,4% disseram que tiveram o empréstimo 
negado, enquanto apenas 9,4% conseguiram o crédito.

O Congresso aprovou um reforço de R$ 12 bilhões no montante 
disponibilizado em crédito via Pronampe. Os recursos estavam 
inicialmente destinados ao �nanciamento da folha de salários de 
pequenas e médias empresas. De acordo com o governo, os novos 
valores devem estar disponíveis para empréstimos a partir do dia 15 
de agosto. O próprio Executivo, contudo, admite que o dinheiro 
deve acabar rápido.

No desespero, empresas recorrem ao crédito rotativo - �As linhas 
de crédito que o governo vem prometendo não se concretizaram. A 
situação está muito mal ajustada. O que nos chama a atenção é que 
34% das empresas já dizem que tiveram que ir atrás de crédito 
rotativo. É uma medida desesperada, o último recurso. As taxas são 
mais altas, tem menos negociação, as condições são piores. São 
medidas desesperadas de um setor que não está sendo atendido�, 
diz Bruno Batista, diretor-executivo da CNT."

No último dia 6 de agosto aconteceu o primeiro evento 
100% digital denominado �COMJOVEM EXPERIENCE�, uma 
iniciativa da Comissão de Jovens Empresários e Executivos � 
COMJOVEM e organizado pela NTC&Logística.

O evento contou com diversas informações para atualiza-
ção de assuntos técnicos, discussões e muita interação, através 
de uma programação diversi�cada e temas ligados à 
infraestrutura e gestão, além de insights para os empresários 
do TRC.

O webinar também contou com a participação do secretário 
nacional de transportes terrestres do Ministério da Infra-
estrutura, Marcello da Costa Vieira. O representante do governo 
tratou de assuntos como o investimento desenvolvido pela 
pasta de infraestrutura visando o momento de calamidade e 
também o pós-pandemia, �O Brasil em conjunto com o setor de 
transportes deram uma resposta rápida à sociedade, a logística 
continuou funcionando mesmo com os decretos restritivos de 
várias cidades pelo país no início da pandemia�, comentou.

Para participar do evento, foi arrecadado um valor simbólico 
de R$50,00, que será revertido 100% para a Ação do Bem 2020, 
bene�ciando projetos dos Núcleos da COMJOVEM em todo o 
Brasil, ajudando-os a realizar mais ações em prol de famílias 
carentes, em situação de necessidades por conta da crise 
causada pela pandemia da Covid-19.

COMJOVEM EXPERIENCE 
100% DIGITAL

ANTT inicia a fase piloto do  RNTRC 100% DIGITAL

Campanha de doação de sangue: 
COMJOVEM SALVA VIDAS
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