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Consolidado como o principal evento voltado ao segmento do transporte 
rodoviário de cargas na América Latina, a FENATRAN foi este ano, dentre os dias 14 
e 18 de outubro, uma vitrine completa de soluções integradas. Além de estar 

representada com 100% das marcas de fabricantes de caminhões e ônibus, a feira reuniu implementos rodoviários, pneumáticos, 
serviços, sistemas de segurança, autopeças, ferramentas e muita tecnologia, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, em 
São Paulo.

Na edição deste ano, a FENATRAN contou com 450 expositores. Além da presença de pro�ssionais do setor, a feira recebeu mais de 
60 mil visitantes, concentrando um público quali�cado de tomadas de decisões, que pôde experimentar os veículos e tecnologias 
embarcadas em pistas de test-drive. Além disso, na arena central da feira, foram apresentados vários temas com as principais 
novidades, tendências e inovação do setor, com conteúdo gratuito para os visitantes. 

O acelerado avanço traz uma enorme quantidade de Inovações Tecnológicas e exige desses administradores uma mudança de 
mentalidade e comportamento, para poder avaliar como essas melhorias podem tornar suas operações mais e�cientes.

Rogério de Souza
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O Portal de Transporte e Logíst ica

Veículos conectados, 
tecnologia autônoma, 
energia renovável e logís-
tica urbana, foram os as-
suntos mais comentados 
durante a FENATRAN. Os 
Gestores de Empresas 

ligadas ao Transporte e Logística se deparam a 
cada dia com novas Tecnologias que revoluci-
onam tanto suas atividades como o ambiente 
em que atuam.

Mais detalhes você pode conferir na coluna 
Na Estrada Novidades FENATRAN 2019.

                                                               Boa leitura !

Sustentabilidade e Tecnologia marcam 
os lançamentos na FENATRAN 2019

Mobilidade, Trânsito e Transporte foi tema de seminário do SEST SENAT Salvador
No dia 26 de setembro a unidade de Salvador do SEST SENAT � Gontran 

Guimarães Netto, realizou o Seminário Mobilidade, Trânsito e Transporte. O 
evento reuniu mais de 300 participantes, entre empresários do setor de 
transporte, pro�ssionais e especialistas da área, além de autoridades e 
técnicos das esferas municipal, estadual e federal, no auditório do Centro 
Universitário UNINASSAU da Pituba. 

O Secretário Municipal de Mobilidade do Município de Salvador (SEMOB), 
Fábio Mota, participou, como palestrante, do primeiro painel e ressaltou os 
projetos exitosos realizados pela Secretaria, que contribuem para uma cidade 
mais ordenada, com trânsito seguro e com mais mobilidade. A professora 
doutora da UFBA, Ilce Marilia, também palestrante, corroborou com o tema e 
mostrou a importância de se planejar a cidade para todos, sem distinção, a �m 
de ter uma cidade inclusiva. A professora defende um projeto de mobilidade 
sustentável como instrumento de cidadania e de qualidade de vida.    

O tema do segundo painel trouxe um case de sucesso da empresa Viação 
Águia Branca, no qual, o superintendente de operações Deomar Assunção compartilhou com os presentes as experiências inovadoras da empre-
sa, com o tema Segurança no transporte rodoviário de passageiros: uma gestão 4.0. O gestor explanou sobre visão de negócios, processos de 
serviços, investimentos e formação de mão de obra especializada. Para fechar o evento, o Superintendente Substituto da PRF-BA, Jeferson 
Almeida Moraes, contribuiu com o seminário com entusiasmo, trazendo dados sobre a redução de acidentes nas rodovias federais e o aumento 
no percentual de apreensões de drogas graças ao trabalho de inteligência da PRF.    

Para a diretora do SEST SENAT Salvador, Catiuscia Sampaio, eventos como esse, que visam debater inovações e os desa�os do setor passará a 
fazer parte da agenda do SEST SENAT Salvador. �Aproveito já convidando a todos os transportadores para a segunda edição do evento em 2020 e 
agradeço a parceria da UNINASSAU, o apoio da FETRABASE e parabenizo toda a equipe de trabalho do SEST SENAT Salvador pelo brilhante 
evento�, conclui. 

DPVAT lança APP para bloquear 
uso de celular ao volante

O Seguro de Danos Pessoais 
causados por Veículos Automotores 
de Via Terrestre (DPVAT) lançou o 
Modo Trânsito.  Um aplicativo para 
bloquear ligações e mensagens no 
celular do motorista enquanto ele 
está dirigindo. Disponível para 
Android e previsto para chegar 
também ao iOS, a ferramenta envia 
uma mensagem automática para 
quem tenta entrar em contato com 
motorista enquanto dirige. De 
acordo com a Seguradora Líder, 
responsável por administrar o 

DPVAT, o objetivo é evitar a distração do motorista no trânsito. 
Ao receber uma ligação ou mensagem, o aparelho envia, 

automaticamente, uma resposta. Se a tentativa de contato foi 
realizada por mensagem de texto ou ligação, o aplicativo retornará 
com um SMS. Caso seja feita por WhatsApp, o app enviará uma 
mensagem automática pelo mesmo canal. A ferramenta conta com 
algumas opções de textos já prontos, como: �Estou dirigindo. Para 
garantir a minha segurança e de todos, respondo em breve�. 

Entretanto, caso o motorista deseje, é permitido personalizar as 
respostas para contatos/grupos especí�cos. Além disso, é possível 
compartilhar automaticamente sua localização no momento do 
envio do alerta. Depois de instalado, o aplicativo começa a funcionar 
quando o usuário clicar em �Ativar� ao iniciar a viagem no veículo. Ao 
chegar ao destino, o motorista pode desativar o �Modo Trânsito� para 
que o celular volte a receber ligações e mensagens normalmente.

Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida 
reúne especialistas em Salvador

Salvador sediou entre os dias 24 e 25 de outubro, o Congresso 
Brasileiro de Trânsito e Vida, evento promovido bienalmente pela 
FENASDETRAN � Federação Nacional das Associações de 
DETRAN e que desde a sua primeira edição em 2001 vem 
reunindo o maior número de especialistas, estudiosos 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 sobre o 
trânsito no Brasil e no mundo, os especialistas abordaram 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 nosso objetivo sempre foi promover uma ampla discussão 
sobre os fatores dos altos índices de acidentes de trânsito no 
Brasil, envolvendo técnicos e autoridades do setor, e no �nal, 
apresentar propostas para mudar essa triste realidade�, explica o 
presidente da FENASDETRAN, o baiano Mário Conceição.

Na opinião de Cássio Honorato, Promotor de Justiça no Estado 
do Paraná e palestrante do evento, �se algum dia, realmente 
quisermos ser 'gigantes pela própria natureza' teremos que 
humanizar nosso povo, por meio da educação para o trânsito, de 
modo a reduzir o nível de risco subjetivamente aceito; motivando 
nossos jovens a adotarem uma nova �loso�a no uso diário das 
vias terrestres: o trânsito em condições seguras". 

O evento contou ainda com uma área de exposição técnica de 
fornecedores de produtos relacionados à área de trânsito e livros 
relacionados com o assunto.

COMJOVEM BAHIA visita a 
Martins Medeiros Logística

No último dia 10 de outubro, a Martins Medeiros Logística 
abriu suas portas para receber a Comissão de Jovens Empre-
sários do setor de Transporte de Cargas � COMJOVEM Bahia � 
para uma reunião da comissão e visita nas instalações da 
empresa. Para Gabriela Andrade, coordenadora da 
COMJOVEM  Bahia e sócia da empresa, foi uma grande satis-
fação receber os jovens empresários para uma manhã produ-
tiva na empresa, quando puderam conferir de perto a sua 
estrutura e os novos projetos.

“Quem se arrasta atrás de mulher é véu de noiva”

CONCÓRDIA RECEBE DUPLA COMEMORAÇÃO: 
DOWGOL E TRANSPORTE RESPONSÁVEL 

A Concódia Transportes, empresa associada ao 
SETCEB, foi agraciada este mês com dois prêmios: o 
DowGol e o Transporte Responsável. O DowGol é 
uma iniciativa de reconhecimento e promoção de 
melhores práticas dos fornecedores logísticos do 
país, nas categorias segurança, responsabilidade 
social, meio ambiente e excelência operacional. 

A Concórdia também recebeu o Prêmio Trans-
porte Responsável, na categoria Transporte de 
Cargas Per igosas,  da revista T R A N S P O R T E 
MUNDIAL em parceria com a FABET, cujo objetivo é 
reconhecer e dar visibilidade às práticas das 
transportadoras que têm em sua conduta o tripé da 
sustentabilidade (econômica, social e ambiental). 

CONGRESSO BRASILEIRO DE MOBILIDADE URBANA REUNIU MAIS DE TRÊS MIL 
PESSOAS � Dentre os dias 24 e 26 de setembro o Congresso Brasileiro de Mobilidade 
Urbana reuniu no Transamerica Expo Center, em São Paulo, os principais atores do 
ecossistema do transporte público para apresentar soluções e fomentar o debate em 
torno da mobilidade urbana. Ações em andamento na América Latina também foi 
destaque, a partir das experiências da subsecretária de Mobilidade da Cidade do México, 
Maria de Los Ángeles Muñoz, e o representante do metrô de Medelín, na Colômbia. �Este 
novo jeito de discutir a mobilidade urbana foi amplamente aprovado tanto pelos 
congressistas como por todos os patrocinadores e expositores�, declara Roberto 
Sganzerla, curador do Congresso.

PRODUÇÃO DE VEÍCULOS REGISTRA QUEDA DE 8,3% NO MÊS DE SETEMBRO - De 
acordo com um balanço divulgado no início de setembro, pela Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a produção de veículos caiu 8,3% em 
setembro na comparação com agosto. No total, foram fabricadas 247,3 mil unidades em 
setembro, contra 269,8 mil de agosto. Agora, em relação a setembro do ano passado, o 
número representa uma alta de 10,9%. Segundo o presidente da Anfavea, Luiz Carlos 
Moraes, nas exportações, está se con�rmando a queda em relação ao ano passado. �Mais 
de 30% a menos do que em 2018, principalmente causado pela queda forte da 
Argentina.�
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PEUGEOT lança o comercial leve Expert
A PEUGEOT avança com sua estratégia de desenvolvimento, agora 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 segmento: o PEUGEOT EXPERT. O furgão é versátil e será 
comercializado no Brasil, com carga útil de 1.500 kg e volume de 6,6m³, concebido para o transporte em trechos 
urbanos e capaz de acessar estacionamentos com até 1,94m de altura máxima. Equipado com motorização de 
excelente performance � Blue HDI 1.6 Diesel de 115cv / 30 kgfm � a PEUGEOT EXPERT tem o melhor índice de 
consumo em sua categoria e autonomia de aproximadamente 1.000 km.

Constellation 24.280 ganha nova transmissão automatizada
O caminhão mais vendido da família Constellation e líder entre os semipesados desembarcou na 22ª edição da 
Fenatran para potencializar a produtividade e o conforto a bordo. Combinando as demandas das aplicações 
rodoviárias de  curtas e médias distâncias, o Constellation 24.280 V-Tronic chega agora equipado com a nova 
transmissão automatizada Eaton MHD de dez velocidades. O resultado é a máxima capacidade de controle nas 
trocas de marcha, redução de consumo de combustível de até 3% na média da frota com a padronização do 
consumo e mais facilidade de manobras em baixa velocidade e ré.

Sistema MirrorCam substitui retrovisores externos do Novo Actros 
O Novo Actros com MirrorCam é o principal lançamento da Mercedes-Benz na Fenatran. Essa inédita tecnologia, que 
irá revolucionar o transporte de cargas, chega ao mercado brasileiro a partir de 2020. No Novo Actros, as câmeras 
digitais substituem os retrovisores convencionais externos, garantindo mais segurança e e�ciência quanto ao 
consumo de combustível. �A MirrorCam ajuda o motorista especialmente em situações críticas de condução, não 
somente nas vias expressas, mas também em cidades�, diz o Professor Uwe Baake. Graças à melhora da aerodinâmica, 
o sistema também contribui para reduzir o consumo de combustível.

DAF Caminhões lança no Brasil novo conceito de manutenção preventiva e corretiva 
O conceito de o�cina móvel foi um dos principais destaques da DAF Caminhões na Fenatran 2019. Com esta novidade 
da área de pós-vendas, o atendimento aos clientes ganhará em agilidade, uma vez que o serviço permite a 
manutenção preventiva ou corretiva do caminhão onde ele estiver, extinguindo a necessidade de deslocamento até a 
concessionária mais próxima. O resultado é uma maior disponibilidade da frota ao cliente e o aumento da agilidade 
no atendimento. �Levaremos a o�cina até o cliente, com uma estrutura completa para executar os serviços no próprio 
local�, explica Luis Gambim, Diretor Comercial da DAF Caminhões Brasil.

Scania vende primeiro caminhão 100% movido a GNV da Fenatran
O primeiro caminhão Scania exposto na Fenatran 2019,  movido a Gás Natural Veícular (GNV) ou biometano, modelo 
R 410 foi adquirido pela RN Logística, de São Paulo, e será usado na rota São Paulo-Rio de Janeiro para o transporte de 
produtos da francesa L'oreal. A redução de emissões de CO2 pode chegar a até 15% em comparação a similares a 
diesel, se abastecido com GNV, e até 90% se o combustível for o biometano. �Os veículos movidos a combustíveis 
alternativos, como o gás, desempenharão um papel fundamental na mudança para um sistema de transporte mais 
sustentável�, diz Roberto Barral, vice-presidente das Operações Comerciais da Scania no Brasil.

Volvo leva o caminhão mais veloz do mundo, o Iron Knight
A Volvo levou para a edição 2019 da Fenatran o caminhão mais veloz do mundo, o Iron Knight (Cavaleiro de Ferro). Ao 
lado dele estava um FH da série especial em comemoração aos 40 anos da Volvo no Brasil. �Estamos trazendo o que há 
de mais avançado em transporte comercial. São caminhões, soluções em transporte, novos produtos e serviços que 
colaboram para melhorar a e�ciência do transportador brasileiro e latino-americano�, a�rma Wilson Lirmann, 
presidente do Grupo Volvo América Latina.

Nova Daily chama atenção pelo design e excelente conforto
A Daily tem muita história. E são mais de 40 anos de serviço dedicados aos clientes que a utilizam para os mais variados 
tipos de negócio. Isso porque ela dá conta do recado. A nova Daily chama atenção pelo design, e excelente conforto. 
Outros pontos são: a aerodinâmica funcional que ajuda na performance, o para-choque dianteiro que agora é 
tripartido, reduzindo o custo de reparo do veículo e os novos faróis que tem a melhor capacidade de iluminação. E, nos 
modelos de Van, os vidros agora são colados e o design modi�cado. A economia de combustível é garantida pela 
tecnologia EcoSwitch, projetada para reduzir o consumo de diesel.
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