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“Somos parceiros
do transportador, não 
importa qual seja
a carga ou a distância
a ser percorrida”

Caminhos promissores
O ano de 2012 chegou com algumas incertezas em relação à economia 
e ao mercado de veículos pesados no Brasil, trazidas pela crise interna-
cional e pela implementação do Proconve P7 – ou Euro 5 –, respecti-
vamente. No entanto, passados os primeiros quatro meses, as dúvidas 
começam a se dissipar, e já é possível avaliar com mais segurança o que 
nos aguarda nos próximos meses.

 Em relação à transição para a tecnologia Euro 5, a Scania colhe os 
resultados de um “dever de casa” bem feito. Desde 2011, a montadora 
tem trabalhado para esclarecer e mostrar ao transportador as vantagens 
da tecnologia SCR (Redução Catalítica Seletiva), empregada nos veícu-
los europeus há mais de quatro anos, testada e aprovada por milhares 
de clientes.  Na Fenatran, em outubro, a Scania apresentou sua platafor-
ma de motores para a Euro 5 e, até fevereiro deste ano, já havia supera-
do a marca dos mil veículos comercializados.

 Para facilitar a vida dos frotistas, a Scania ofereceu 120 mil quilôme-
tros gratuitos de ARLA 32 (componente usado como catalisador no sis-
tema SCR) para quem comprasse veículos Euro 5 até março de 2012. As 
concessionárias também tiveram papel decisivo na transição, deixando 
à disposição dos clientes os novos veículos para demonstração.

 Em relação à crise internacional, temos que comemorar o fato de a 
economia interna brasileira já apresentar maturidade suficiente para se 
proteger das oscilações do mercado internacional. 

 Assim, apesar das turbulências lá fora, a Scania Brasil entrou em 2012 
fortalecida pelos resultados de 2011. Pelo terceiro ano consecutivo, o País 
foi o principal mercado da montadora no mundo, com a venda de 13.011 
caminhões pesados, 424 semipesados, 1.652 ônibus e 2.515 motores. Em 
2012, a empresa trabalha para repetir o resultado e, para isso, a conta 
é simples: se há necessidade de transporte de passageiros ou carga, há 
demanda pelos chassis de ônibus e caminhões. 

 A chegada de novas marcas já é conhecida, mas não deverá mudar 
a rota da Scania, que está focada em se estabelecer como fornecedora 
de soluções, entendendo perfeitamente a necessidade de cada cliente e 
oferecendo produtos e serviços adaptados a diversas exigências. Outra 
aposta da marca para este ano é aumentar a participação no segmento 
de semipesados.

Os benefícios de ser Scania, tanto em pesados quanto em semipesa-
dos,  são percebidos na estrada e no bolso do transportador ao longo de 
toda a vida útil dos veículos. 

A grande meta para este ano é nos consolidarmos como grande par-
ceira do transportador, não importa qual seja a carga ou a distância a 
ser percorrida.

Editorial 

“A estrutura 
disponibilizada pela Scania 
na Fenatran foi criada e 
desenvolvida para que os 
visitantes tenham uma 
experiência inesquecível. 
É um enorme prazer 
recebê-lo.”

Símbolo de soluções
A cada dois anos, empresas e clientes que atuam no transporte 
rodoviário de cargas no Brasil voltam seus olhares para a Fenatran. O 
Salão Internacional do Transporte, maior evento do setor na Améri-
ca Latina, chega a sua 19ª edição em 2013 e, como não poderia deixar 
de ser, a Scania marcará sua presença no evento com grandes novi-
dades. No espaço de mais de dois mil metros quadrados, os visitantes 
poderão conhecer os novos caminhões e o conceito por trás do Sca-
nia Streamline, lançamento que apresentamos com a convicção de que 
se trata de um marco no transporte nacional, porque reúne em único 
pacote os veículos e os serviços. 

Veículos e serviços já consagrados também fazem parte das atra-
ções na Fenatran. Nossa estrutura conta com espaços dedicados a 
caminhões semipesados e fora de estrada, além de uma área onde é 
possível sentir a forma como a Scania entende o conceito de sustenta-
bilidade. No espaço de Soluções Financeiras, os visitantes terão acesso 
a tudo que o Scania Banco, Scania Corretora de Seguros e o Consórcio 
Scania têm a oferecer a quem deseja adquirir nossos produtos.

Para demonstrar como a Scania vem acompanhando a evolução do 
mercado de transportes e provendo soluções de acordo com a neces-
sidade de cada cliente, nós preparamos uma série de ações para recor-
dar os símbolos da marca em seus 56 anos no Brasil. Alguns deles, 
você já poderá relembrar nas próximas páginas desta edição da Rei da 
Estrada, que também traz em uma capa especial, ao lado do Streamli-
ne, quem é mais importante em nosso dia a dia: você, nosso cliente. 

A estrutura disponibilizada pela Scania na Fenatran foi criada e 
desenvolvida para que os visitantes tenham uma experiência inesque-
cível. É um enorme prazer recebê. Você fará parte de um momento que 
será lembrado no futuro como a redefinição do conceito de solução 
em transporte no mercado brasileiro. 

Excelente Fenatran. 

Boa leitura. 

Roberto Leoncini
diretor-geral da Scania no Brasil
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Fenatran

Texto: Renata Cavalcante
Fotos: Arquivo Scania

Scania mostra seu desenvolvimento 
ao lado do transportador brasileiro e traz como destaque 

um novo marco, o Scania Streamline, que reúne
 o caminhão e os serviços em um único pacote.

FENATRAN 2013
Bem-vindo a uma nova era 

de soluções
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D     
ESDE A PRIMEIRA EDIÇÃO do 
Salão Internacional do Transporte 
(Fenatran), a Scania tem sido desta-
que entre os expositores. Em 2013, 

não será diferente. Na 19ª edição do evento, 
que acontece entre os dias 28 de outubro e 01 
de novembro, em São Paulo (SP), a Scania mos-
tra porque é o principal símbolo de soluções 
para o transporte. 

A marca lança uma nova era para o mercado 
de transporte: o da rentabilidade máxima para o 
cliente. Esse conceito permeia todas as soluções 
oferecidas pela montadora.  

Os veículos da Scania em exposição na 
Fenatran são: P 250 6x2 e P 310 8x2 (da linha 
de semipesados); R 440 6x2, R Highline 480 
6x4, o caminhão-show R 620 V8 6x4 Highline 
e o G 400 6x2 (representantes dos rodoviários 
Streamline); P 310 4x2 e P 360 6x2 (linha 
rodoviária de cabine P); além do lançamento R 
Highline 620 8x4 para 250 toneladas, indicado 
para o segmento de cargas indivisíveis, e dos 
modelos fora de estrada G 480 6x4, G 440 8x4 e o 
P 310 6x4 com redutor nos cubos.

No estande de 2 mil metros quadrados o 
público também poderá conhecer as soluções 
de serviços e financeiras, além de interagir com 
as atrações do espaço. 

Queremos 
mostrar e 

reforçar no mercado 
que a Scania é o 
maior símbolo 
de soluções para 
o segmento de 
transportes. 
Nesta Fenatran 
estamos lançando 
os caminhões 
Streamline que 
marcam uma nova 
era de rentabilidade 
no Brasil”
Roberto Leoncini, diretor-geral da Scania 
no Brasil.

“A Fenatran é uma excelente oportunidade 
de estarmos com nossos clientes e mostrarmos 
de perto tudo o que podemos fazer por seu 
negócio, seja relacionado a veículos, serviços, 
pessoas ou soluções financeiras”, afirma Már-
cio Furlan, gerente de Marketing e Comunica-
ção da Scania no Brasil.

A grande surpresa reservada para os visi-
tantes é uma viagem pelo tempo por meio de 
pinturas especiais de oito dos 12 caminhões 
expostos. A simbologia representada pelas 
cores faz analogia aos produtos que marcaram 
a indústria ao longo dos 56 anos de presença da 
Scania no Brasil. Entre os símbolos homenage-
ados está o famoso L 111, o “Jacaré”.

 “Queremos reforçar no mercado que a Sca-
nia é o maior símbolo de soluções para o seg-
mento de transportes. Nesta Fenatran estamos 
lançando os caminhões Streamline que mar-
cam uma nova era de rentabilidade no Brasil”, 
salienta Roberto Leoncini, diretor-geral da 
Scania no Brasil. “Também apresentamos o R 
620 8x4, com motor V8, para cargas indivisí-
veis, e não nos esquecemos da sustentabilida-
de, pois a Scania é uma empresa pioneira no 
desenvolvimento de tecnologias para a redu-
ção de CO2”, completa.  

Sempre valorizado pela marca, o condutor profissional terá um 
espaço especial preparado pela Scania. No local, além do conteúdo 

alusivo à competição Melhor Motorista de Caminhão do Brasil, os 
visitantes poderão testar suas habilidades em um  simulador  e 

desafiar os finalistas de edições anteriores, como é o caso de Vinicius 
de Moraes (1), Fernando Pitanga (2) e Roberto César Octaviani (3), 

vencedores do MMCB nos anos de 2012, 2010 e 2008 respectivamente. 
E então, você é capaz de ir além das suas habilidades na direção e 

desafiar essas feras? Vá ao estande da Scania e prove.  

Você é capaz de ir além
das suas habilidades na direção?

1

2

3
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Fenatran

A Scania oferece ao mercado um novo conceito de solução de transporte, 
o Streamline, em que o caminhão e os serviços são oferecidos juntos, 
em um só pacote. O Scania Streamline está disponível para as cabines 
rodoviárias G, R e R Highline e proporciona tudo o que a marca pode 
entregar em termos de economia de combustível, disponibilidade, 
desempenho e conforto para o motorista. Ele traz novos ganhos 
aerodinâmicos que, combinados com defletores de ar, trem de força, 
motor Euro 5 e caixa de câmbio automatizada Opticruise, podem chegar 
a até 15% de economia (comparado aos veículos Euro 3). Confira os 
Scania Streamline que estão na Fenatran.

Motor: DC13 112
Tipo: seis cilindros em linha e SCR
Potência (cv/rpm): 440/1.900
Torque (kgfm/rpm): 235/1.000 – 1.300
PBT (kg): 23.000

O R 440, campeão de emplacamentos da Scania em 2013, também ganhou 
sua versão Streamline. O pesado, que já é o mais econômico na opinião dos 
clientes, agora pode reduzir em até 4% o consumo de diesel. O veículo tem 
440 cavalos de potência e desenvolve eficiente torque de 235 kgfm já a 1.000 
rpm, garantindo superior economia. Equipado com a caixa automatizada de 
maior destaque no mercado, o Scania Opticruise (agora na quarta geração), o 
R 440 oferece a melhor rentabilidade.

R 440 6x2 Streamline

Texto: Renata Nascimento
Fotos: Wagner Menezes / Arquivo Scania
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R  Highline 620 V8 6x4 Streamline

Motor: DC16 17
Tipo: 8 cilindros em “V” e SCR
Potência (cv/rpm): 620 / 1.900
Torque (kgfm/rpm): 306 / 1.000 – 1.400
PBT (kg): 23.000

O caminhão mais potente e de cabine mais luxuosa e confor-
tável do mercado brasileiro estará mais uma vez na Fenatran. 
A novidade passa a ser sua versão Streamline. Ele possui tudo 
de mais moderno, melhor e com as mais altas tecnologias que a 
Scania pode oferecer mundialmente. O motor de 16 litros tem 8 
cilindros em “V”, gera 620 cavalos de pura potência e desenvol-
ve impressionante torque de 306 kgfm. Ambos permitem uma 
aceleração mais rápida e velocidade média mais alta.

G 400 6x2 Streamline

Motor: DC13 113
Tipo: seis cilindros em linha e SCR
Potência (cv/rpm): 400/1.900
Torque (kgfm/rpm): 214/1.000 – 1.300
PBT (kg): 23.000

Um dos pesados de maior destaque no mercado, o G 400 6x2 
também passa a contar com a versão Streamline, que pode 
reduzir em até 4% o consumo em relação à atual linha Euro 
5, aliada a programas de manutenção que se ajustam às neces-
sidades do transportador. O modelo é reconhecido pela fle-
xibilidade em diversas operações e superior rentabilidade, 
disponibilidade e economia. Equipado com motor 13 litros de 
400 cavalos, possui distância entre-eixos de 3.500 mm como 
padrão e opcionais de 3.100 e 3.900 mm.

R Highline 480 6x4 Streamline

Motor: DC13 111
Tipo: seis cilindros em linha e SCR
Potência (cv/rpm): 480/1.900
Torque (kgfm/rpm): 245/1.000 – 1.350
PBT (kg): 23.000

Modelo destaque entre os pesados, o R Highline 480 6x4 tam-
bém passa a contar com a versão Streamline, que pode reduzir 
em até 4% o consumo em relação à atual linha Euro 5. Com 
motor 13 litros de 480 cavalos, desenvolve torque de 245 kgfm 
já a 1.000 rpm, garantindo superior economia. É equipado 
com a caixa automatizada de maior destaque no mercado, o 
Scania Opticruise, oferece CMT de 78 toneladas e a cabine de 
maior espaço interno do segmento.

500 580
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SEMIPESADOS

Agilidade à 
toda prova
A linha de semipesados foi desenvolvida com 
foco nas necessidades de clientes que atuam 
em curtas e médias distâncias e buscam a 
mesma confiabilidade que a Scania possui no 
segmento de pesados. A marca foi a primeira 
a oferecer o caminhão semipesado do mercado 
com caixa de câmbio 100% automatizada, o 
Scania Opticruise, suspensão pneumática, 
quarto eixo de fábrica e cabine leito.

Scania na Fenatran

Mais uma opção Scania nos semipesados, o modelo conta 
com itens de série exclusivos no segmento: balança digital 
no painel e suspensão a ar. A suspensão pneumática agre-
ga capacidade superior e preservação da carga na operação. 
O P 250 possui cabine leito, é mais fácil de ser manobra-
do, consome menos combustível e, em virtude das variações 
de entre-eixos, oferece opções de diferentes comprimentos de 
implementos. Desenvolve também o maior torque da categoria.

P 250 6x2
Motor: DC09 109

Tipo: cinco cilindros em linha e SCR
Potência (cv/rpm): 250/1.800

Torque (kgfm/rpm): 117/1.000 – 1.300
PBT (kg): 23.000

O campeão de emplacamentos da Scania no segmento 
de semipesados se diferencia por ter exclusivo quar-
to eixo de fábrica. Ele também é o único semipesado 
a ter de série cabine leito, caixa automatizada como 
opcional (o Scania Opticruise), balança digital no pai-
nel (mede o peso e ajuda o motorista a estar dentro da 
Lei da Balança) e suspensão a ar, além de desenvolver o 
maior torque da categoria, que garante reduzido con-
sumo e mais agilidade. 
O modelo tem a maior capacidade volumétrica de 
carga da categoria (na opção de entre-eixos de 6.300 
mm), o que propicia mais área disponível para o 
carregamento.

P 310 8x2
Motor: DC09 110
Tipo: 5 cilindros em linha e SCR
Potência (cv/rpm): 310 / 1.900
Torque (kgfm/rpm): 158 / 1.100 – 1.350
PBT (kg): 29.000

Texto: Renata Nascimento
Fotos: Wagner Menezes / Arquivo Scania
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RODOVIÁRIOS
CABINE P

Eficiência 
em todos os 
momentos

O P 360 6x2 e o P 310 4x2 fazem parte 
do portfólio de veículos rodoviários, e 
são comercializados como modelos de 
entrada neste segmento. A linha de 
rodoviários com cabine P da Scania 
é ideal para operações que exigem 
agilidade com o mesmo desempenho 
das potências maiores. 

Modelo que tem feito sucesso especial-
mente pela flexibilidade em diversos tipos 
de operação e pela eficiência, rentabilida-
de e economia de combustível que oferece 
ao cliente. Esse cavalo mecânico, equipa-
do com motor 9 litros de 310 cavalos de 
potência, está disponível na cabine P curta 
ou leito e disponibiliza uma distância 
entre-eixos de 3.550 mm.

O segundo caminhão mais vendi-
do pela Scania em 2013 se destaca 
pela superior rentabilidade, eco-
nomia de combustível e disponi-
bilidade. Seu motor de 13 litros 
possui 360 cavalos de potência e 
desenvolve torque eficiente mesmo 
nas baixas rotações. Sua caracte-
rística principal na operação é a 
velocidade média alta e uniforme, 
que reduz o consumo. São duas 
distâncias entre-eixos: 3.500 mm 
(padrão) e 3.100 mm (opcional).

P 360 6x2
Motor: DC13 114
Tipo: 6 cilindros em linha e SCR
Potência (cv/rpm): 360 / 1.900
Torque (kgfm/rpm): 189 / 1.000 – 1.300
PBT (kg): 23.000

P 310 4x2
Motor: DC09 110

Tipo: 5 cilindros em linha e SCR
Potência (cv/rpm): 310 / 1.900

Torque (kgfm/rpm): 158 / 1.100 – 1.350
PBT (kg): 16.000
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OFF-ROAD

A robustez dos 
fora de estrada
Não é de hoje que a Scania se preocupa e 
investe em soluções para transportadores do 
segmento fora de estrada. Além dos veículos 
especificados para esta área de atuação, a 
marca se preocupa em oferecer soluções em 
serviços que garantem alta disponibilidade 
para operações de cana-de-açúcar, madeira, 
mineração e construção. Nesta Fenatran, a 
montadora expõe três modelos de veículos, 
todos com diversas possibilidades de 
aplicação: G 480 6x4, G 440 8x4 e P 310 6x4.

Scania na Fenatran

Modelo equipado com a caixa totalmente 
automatizada Opticruise, que dispensa 
o uso do pedal de embreagem e traz 
os novos modos de condução Potência 
e Off-road. O G 440 8x4 conta com o 
Driver Support e outros atributos que o 
caracterizam como a melhor solução para 
operações fora de estrada, como o Scania 
Retarder, Hill Hold (assistente para partida 
em rampas) e sistema de suspensão 
reforçada, que proporcionam PBT de 50 
toneladas e CMT de 150 toneladas, os 
maiores da categoria.

Motor: DC13 112
Tipo: 6 cilindros em linha e SCR
Potência (cv/rpm): 440 / 1.900
Torque (kgfm/rpm): 235 / 1.000 – 1.300
PBT (kg): 29.000

G 440 8x4

Texto: Renata Nascimento
Fotos: Wagner Menezes / Arquivo Scania
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Outro lançamento na Fenatran além do Streamline, o V8, agora com configuração de rodas 
6x4/8x4, chega para atender aos clientes que buscavam uma solução para esse segmento. 
O modelo estreia a impressionante capacidade máxima de tração de 250 toneladas. O motor 
16 litros V8 de 620 cv é o mais potente do mercado e pode desenvolver torque de 306 kgfm. 
Possui caixa totalmente automatizada Opticruise, Driver Support e freio auxiliar Scania 
Retarder.

R 620 V8 8x4
Motor: DC16 17

Tipo: 8 cilindros em “V” e SCR
Potência (cv/rpm): 620 / 1.900

Torque (kgfm/rpm): 306 / 1.000 – 1.400
PBT (kg): 29.000

Lançamento da linha Off-road 2013, esta ver-
são com redutor nos cubos possibilita tracio-
nar até 100 toneladas e já é um sucesso. Com 
motor de 310 cavalos, desenvolve torque de 
158 kgfm e proporciona superior economia 
já nas baixas rotações. A Scania é a única 
a comercializar para essa faixa a caixa de 
câmbio automatizada, o Scania Opticruise, 
e o sistema que dá dicas de direção, o Driver 
Support. O P 310 oferece a cabine mais con-
fortável e ergonômica, maior torque e econo-
mia de combustível da categoria.

Motor: DC09 110
Tipo: 5 cilindros em linha e SCR
Potência (cv/rpm): 310 / 1.900
Torque (kgfm/rpm): 158 / 1.100 – 1.350
PBT (kg): 23.000

P 310 6x4

Motor: DC13 111
Tipo: 6 cilindros em linha e SCR
Potência (cv/rpm): 3480 / 1.900
Torque (kgfm/rpm): 248 / 1.000 – 1.350
PBT (kg): 23.000

Um dos maiores destaques no mercado fora 
de estrada, o G 480 6x4 conta com motor 
de 480 cavalos e cabine G na versão leito, 
a mais confortável e de maior adaptação 
a diversos tipos de operações. Outro dife-
rencial é o torque de 248 kgfm entre 1.000 
a 1.350 rpm, o maior entre os concorrentes 
e que confere a máxima rentabilidade com 
economia superior em baixas rotações. Tem 
a maior CMT da categoria (150 toneladas), 
caixa automatizada Opticruise e Driver 
Support.

G 480 6x4

CARGAS INDIVISÍVEIS

Força extra
para o transporte
O Brasil passa por uma fase de grandes obras 
devido ao desenvolvimento e à proximidade da 
Copa do Mundo e das Olimpíadas. Para auxiliar os 
clientes que atuam no transporte para abastecer 
esses grandes canteiros de obra, a Scania 
apresenta o caminhão com maior capacidade de 
tração do mercado, ideal para o transporte de 
cargas indivisíveis.

500 580
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História

D
ESDE A PRIMEIRA FENATRAN, a Scania deixa no 
evento suas marcas de pioneirismo, tanto pelo 
lançamento de produtos quanto pelas atrações 
em seu estande. As histórias das 19 edições da 

feira são muitas, e quem se lembra de boa parte delas é 
Renê Perroni, ex-diretor de Marketing da Scania no Bra-
sil, responsável por algumas das melhores “sacadas” do 
passado. “Muita coisa mudou: o tamanho do evento, o 
formato, o perfil do mercado e dos expositores. No come-
ço, a Fenatran dava espaços aos próprios transportadores, 
e não às marcas”, recorda. 

Algo que segue intacto, segundo Renê, é o espírito 
pioneiro. Ele conta que pensava sempre em conquistar 
os visitantes puxando pelo lado emocional e, além dos 
caminhões, tentava criar estandes inovadores. “Em 1990, 
transformamos o espaço da Scania em um barco viking. 
Tínhamos orçamento menor que a concorrência e, mes-
mo assim, com uma ideia simples, fizemos do nosso espa-

ço o mais visitado da feira, tanto que o assunto repercute 
até hoje entre quem esteve lá”, lembra.

Renê também recorda outros estandes que fizeram 
história nas décadas de 1980 e 1990. “Em 1989, para o 
lançamento do caminhão 112, fizemos no estande uma 
réplica gigante do veículo, que chamou muita atenção. 
Em outra oportunidade, criamos um slogan que dizia 
“Scania: tecnologia por todos os ângulos” e, para ilustrar, 
penduramos um caminhão que ficava rodando no teto 
do estande. No chão, colocamos espelhos que refletiam a 
imagem”, diz. 

Para ele, que se aposentou há 15 anos, o perfil da Scania 
na Fenatran hoje é muito diferente. Nas décadas passadas, 
nós trabalhávamos com foco no lado emocional. Hoje, a 
abordagem da Fenatran é muito mais voltada para negó-
cios, e isso reflete as mudanças que o mercado sofreu nos 
últimos anos”, completa.

UMA TRAJETÓRIA DE INOVAÇÃO E SUCESSO

Fenatran 2013
Streamline une caminhão e serviços em um só pacote e inaugura uma nova era de rentabilidade

Texto: Renata Cavalcante
Fotos: Wagner Menezes / Arquivo Scania

Confira 
como foi a 
participação 
da Scania 
nas edições 
anteriores da 
Fenatran.
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UMA TRAJETÓRIA DE INOVAÇÃO E SUCESSO

Scania na Fenatran.
Uma década no túnel do tempo.
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Evolução 
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dos Novos 
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Scania e 
lançamento da 
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Lançamento dos 
motores Euro 5, 
motor a etanol e 
do caminhão
R 620 V8
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Tudo pelo Cliente

Texto: Renata Cavalcante
Fotos: Arquivo Scania

Observe, passo a passo, como o conceito 
de evolução contínua transformou 
a Scania no principal símbolo de soluções
para o transportador brasileiro.

TUDO PELO 
CLIENTE 

N     
OS ÚLTIMOS 56 ANOS, o Brasil mudou. Com o país, mudou 
também a economia e, consequentemente, o mercado de 
transporte rodoviário de cargas. A história deste segmento se 
confunde com a da Scania, que chegou por aqui em 1957 e, de lá 

para cá, lançou diversos caminhões que marcaram a vida de motoristas e 
transportadores.

A cada lançamento, a montadora busca entender as necessidades de 
seus clientes e aprimorar a qualidade dos produtos e serviços. Foi assim 
com a chegada do L 75, na década de 50, com o L111, com as séries 2, 3, 
4 e PGR, com o motor V8 e, na área de serviços, com a apresentação de 
uma estrutura reforçada. Houve também as inovações, como o Scania 
Opticruise, o Retarder e o Driver Support. 

Em 2013, é a vez do Streamline chegar para inaugurar mais um marco 
na história do transporte no Brasil. A Scania será a primeira a oferecer ao 
mercado uma solução integrada que vai além do caminhão, e une veículo e 
serviço em um só pacote.

No entanto, o Streamline não surgiu do dia para noite. Ele é fruto 
da evolução contínua da Scania ao longo de sua trajetória no mercado 
brasileiro. Ainda hoje, muitos destes veículos são lembrados com carinho 
pelos transportadores – tanto aqueles que já saíram de circulação quanto 
os que ainda podem ser vistos pelas estradas do país.

“Nós temos orgulho por evoluir em parceria com o transportador. O 
nosso dia a dia está focado em entender exatamente a necessidade do 
negócio de cada um deles e prover a solução mais rentável. É este desafio 
que nos motiva, faz com que a Scania evolua sempre e seja sinônimo de 
solução para o transporte”, diz Roberto Leoncini, diretor-geral da Scania 
no Brasil. 

Para recordar a história construída ao lado dos transportadores, a Scania 
homenageia alguns dos mais famosos caminhões já lançados no mercado 
nacional. 

A EVOLUÇÃO AO LADO
DO TRANSPORTADOR

É lançado o L 76, com
chassi renovado.

1963

Chega ao mercado o
L 75, o primeiro Scania

fabricado no Brasil.

1958
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Novos nomes: L 110,
LS 110 e LT 110

1971

Com o LK 140,
chega ao país o
primeiro modelo

de cabine
avançada.

1974

O Brasil conhece 
o L, LS e LT 111 

da Série 1, 
o famoso “Jacaré”.

1976

Surge a Série 2 e 
chega ao Brasil a linha R,

de cabine avançada, e a linha T, 
de cabine com capô.

1981

Lançamento da Série
Especial Jubileum e da Série 3, 

com os caminhões T
e R 113 e 143 H.

1991

A Scania introduz
ao mercado a

cabine Topline,
símbolo de conforto.

1993

A Série 4 traz
novidades, como o

freio auxiliar Scania
Retarder.

1998

Série Especial
Millenium chega

ao mercado, com apenas 
mil unidades

2000

A Série Especial Horizontes
resgata a cor laranja típica do

Jacaré; no mesmo ano, a Scania
relança o V8 como caminhão

mais potente do país

2001

Na Fenatran, é
apresentada a
linha Evolução,

com injeção
eletrônica de
combustível

2005

Chegam ao Brasil as
Série P, G e R, com
as novas cabines G

e Highline

2007

São apresentados
ao mercado os primeiros

caminhões Scania com motores 
Euro 5, assim como o P 270 

movido a etanol e o R 620 V8

2011

Para comemorar
55 anos de Brasil,

a Scania lança edição
especial do R 440

2012

Na Fenatran, a
marca apresenta
os novos produtos
e o conceito
revolucionário
da linha Scania
Streamline

2013

UMA NOVA
ERA DE
RENTABILIDADE
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Scania. Há 56 anos provendo soluções para o transporte no Brasil.
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Scania. Há 56 anos provendo soluções para o transporte no Brasil.
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SUSTENTABILIDADE

Combustíveis renováveis, como o 
etanol, qualificação de motoristas e 
motores mais econômicos são as opções 
da Scania para os transportadores 
preocupados com o futuro.

Pelo bem
das próximas 
gerações

O
TERMO SUSTENTABILIDADE é cada vez mais 
recorrente em todos os ramos de negócio. Com 
o transporte de cargas não poderia ser diferen-
te, afinal, segundo a Agência Internacional de 

Energia, as emissões de dióxido de carbôno (CO2) bate-
ram recorde em 2012 com 31,6 gigatoneladas da subs-
tância. De todo o CO2 lançado na atmosfera no Brasil, 
aproximadamente 50% vem da queima de combustíveis 
fósseis, como a gasolina e o diesel. A Scania estabeleceu 
uma meta mundial para redução da emissão de carbono 
por tonelada transportada: 50% entre os anos de 2000 e 
2020. Para isso, a montadora investe em treinamento, tec-
nologia e serviços.

Os modelos Euro 5, que chegaram ao Brasil antes mes-
mo da obrigatoriedade legal, são movidos a diesel S-10 e 
contam com tecnologia capaz de reduzir as emissões em 
até 80%. Outro importante capítulo da história da Scania 
em busca de um transporte mais sustentável foi o lança-
mento do primeiro caminhão movido a etanol no país, 
que está em operação na Natura (veja ao lado). Os moto-
res com esta tecnologia podem emitir até 90% menos dió-
xido de carbôno do que os convencionais.

Segundo dados da Scania, mais de 90% dos danos 
ambientais gerados pelos caminhões acontecem duran-
te o seu ciclo de vida útil. Por isso, para garantir que os 
motoristas obtenham o melhor desempenho ao volante 
e, consequentemente, economizem combustível, a marca 
oferece treinamentos e investe em ações como a compe-
tição Melhor Motorista de Caminhão do Brasil. Os servi-
ços, como os pacotes do novo Programa de Manutenção 
Scania e a Consultoria de Desempenho, complemen-
tam as soluções para que o veículo trabalhe com menor 
impacto. 

Para Roberto Leoncini, diretor geral da Scania no Bra-
sil, a sustentabilidade começa dentro da fábrica e passa 
por inúmeras etapas durante a operação logística, e só 
quando o produto entregue pelo caminhão Scania chega 
ao seu destino final é que a cadeia está completa. Por isso, 
todos os passos do processo são importantes para, de fato, 
provocar o menor impacto possível na sociedade e no 
meio ambiente. 

“Há algum tempo, falar em sustentabilidade era fazer 
marketing de marca. Hoje ser sustentável é o que vai defi-
nir se você tem um negócio bom ou ruim”, afirma.
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Texto: Renata Cavalcante   Foto: Wagner Menezes / Fotomontagem: Technoart

Natura e Coopercarga 
investem em caminhão a etanol da Scania

Uma parceria entre Coopercarga, Natura e Scania trouxe inovação e 

sustentabilidade na operação de transporte da marca de cosméticos. A 

Natura já está utilizando duas carretas movidas a etanol, que emitem cerca 

de 90% a menos de CO2 em comparação com os veículos movidos a diesel. 

A nova tecnologia reflete o desejo comum das três companhias de promover 

alternativas inovadoras e sustentáveis em suas atividades. Os caminhões são 

dois cavalos mecânicos de modelo P 270 4x2, com motorização de 9 litros com 

270 cavalos de potência e 1.200 Nm de torque já a partir de 1.100 rpm, o que 

mantêm as características de economia, potência, mobilidade e rendimento do 

trem de força. “Precisamos investir em formas de conter nossas emissões, e, 

em uma cidade como São Paulo, fazer isso por meio dos transportes tem muita 

relevância”, explica Denise Alves, diretora de sustentabilidade da Natura.
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Soluções Financeiras

O
CONCEITO DE SOLUÇÃO DA SCANIA não está 
apenas na soma entre veículos e serviços. Nesta 
equação, também entram as soluções financei-
ras, imprescindíveis para que empresários de 

todos os portes possam adquirir caminhões e colocá-
-los para rodar pelas estradas de todo o Brasil. Pensan-
do nisso, a Scania preparou uma área em seu estande na 
Fenatran totalmente voltada ao tema, com estrutura para 
atender aos visitantes, apresentar e tirar todas as dúvidas 
sobre o Scania Banco e o Consórcio Scania.

Durante o evento, é possível fazer cotações de finan-
ciamentos, seguros e aquisição de cotas do Consórcio 
Scania por meio de um totem eletrônico no estande. Os 
visitantes contarão com o apoio de toda a força comercial 
do Scania Banco, em plenas condições de, inclusive, fazer 
análise de crédito para pequenas vendas, o que possibi-
lita fechar negócio durante a feira, tanto para compra de 
caminhões quanto para aquisição de seguros. Também é 
possível adquirir cotas do Consórcio Scania, com benefí-
cios extras: além de levar como brinde um “kit weekend”, 
com acessórios para churrasco, o comprador ganha como 
bônus um desconto de 1% no valor do crédito quando for 
contemplado e participa da Família Scania, programa de 
relacionamento que promove viagens para os clientes. 

Cliente em 
primeiro 
lugar
Descubra as opções que o Scania Banco,
Scania Corretora de Seguros
e Consórcio Scania têm a oferecer.

Texto: Renata Cavalcante
Fotos: Wagner Menezes
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Scania Banco e
Scania Corretora de Seguros

Segundo Roberto Martins, diretor comercial do Scania 
Banco, as soluções oferecidas pela instituição são a melhor 
forma de adquirir os produtos da marca. “Nós trabalhamos 
para suportar a área de Vendas e a rede de concessionárias, 
com base nas informações que eles nos passam. Acredita-
mos que o maior patrimônio da Scania é o cliente”, afirma. 
Ele destaca as ofertas de financiamento – Finame PSI e 
Pró Caminhoneiro, ambos com taxas de juro de 4%.  “Nós 
analisamos as condições do cliente, como o fluxo de caixa, 
encontramos as opções de pagamento que melhor se ade-
quam à sua operação”, conta. No caso dos seguros, Roberto 
conta que não se trata apenas de proteger o caminhão, mas, 
com a opção Patrimônio Protegido Scania, a vida do pro-
prietário também está segurada. “Trata-se de um produto 
atrelado à parte de serviços. O seguro de veículos oferece 
cobertura desde o atendimento ao sinistro até a entrega do 
caminhão reformado, o que faz dele uma solução”, explica.

Consórcio Scania Brasil

Gilberto Rocha, gerente de marketing do Consórcio Sca-
nia, lembra que todos que adquirirem cotas com crédi-
tos acima de R$ 274 mil terão direito a participar de uma 
viagem do programa Família Scania em 2014.  “Ainda 
estamos trabalhando para definir quais serão os destinos, 
mas, com certeza, serão viagens inesquecíveis”, afirma. Ele 
lembra que há mais de 30 anos o consórcio faz parte do 
pacote de serviços financeiros da Scania e diz esperar que 
os clientes não apenas conheçam os melhores caminhões 
do mercado na Fenatran, mas também tenham acesso 
a eles por meio de uma ferramenta simples e confiável. 
“Oferecemos parcelamento total em até cem meses, sem 
juros. Em breve, atingiremos a marca histórica de 100 mil 
cotas comercializadas, e já temos cerca de 66 mil contem-
plações de cotas, o que mostra a credibilidade e a seguran-
ça do Consórcio Scania”, completa. 

Acreditamos que 
o maior patrimônio da 
Scania é o cliente”
Roberto Martins, diretor comercial 
do Scania Banco
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ROTEIROS DE SUCESSO

UMA JORNADA FEITA DE GENTE...
Em cada detalhe da Scania 
há um pouco da vida dos 
transportadores brasileiros. 
Confira nas próximas 
páginas alguns dos 
personagens que ajudaram a 
construir a história da marca.

I     
MAGINE O SEGUINTE CENÁRIO: Um homem ou 
uma mulher decide ser transportador e adqui-
re o seu primeiro Scania, que imediatamente 
se torna um companheiro de jornada. A partir 

daí, a relação com o veículo e com tudo aquilo que 
o envolve, como os serviços, os vendedores e a 
rede de concessionárias fica ainda mais estrei-
ta. Dessa parceria e do esforço do transportador 
chegam outro e mais outros caminhões, o negócio 
prospera e a parceria se fortalece. Esta mesma 
história se repete nos quatro cantos do Brasil e foi 

justamente por meio dessa convivência que a Sca-
nia construiu sua trajetória no país, tornando-se 
símbolo de soluções para o transporte.

Em homenagem àqueles que fizeram e fazem 
a história da Scania, reunimos, em conjunto com 
a rede de concessionárias, depoimentos de nove 
transportadores que traçaram com a marca verda-
deiros roteiros de sucesso. Foram quase 200 his-
tórias recebidas. Nove delas você poderá ver nas 
próximas páginas e conferir em vídeo no estande 
da Fenatran. 

Carbonífera
Belluno
Uma história de superação

O transporte, literalmente, virou do aves-
so a vida de Henrique Salvaro, proprietário da 
Carbonífera Belluno, empresa localizada em 
Siderópolis (SC). O empresário iniciou sua vida 
profissional como mineiro, trabalhando direta-
mente na extração braçal de carvão em minas 
subterrâneas. Na época, sua remuneração era 
proporcional à quantidade extraída do produ-
to no mês. “Trabalhávamos curvados na maior 
parte do tempo, por conta da baixa altura das 
galerias subterrâneas das minas, e com água de 
pirita, suja de carvão, até o meio das canelas”, 
recorda.

Sua trajetória começou a mudar quando, com 
algum dinheiro guardado, Henrique conseguiu 
comprar seu primeiro caminhão. “A profissão 
era muito dura, então, comecei a vender lenha 
e eucalipto para as mineradoras usarem como 
escora de teto”, explica. Após um tempo trans-
portando a mercadoria, em 1988, ele adquiriu 
outro veículo e, assim, deu o primeiro passo 
para a fundação da Carbonífera Belluno.

Henrique já possuía uma máquina lavadora 
de carvão. Em 1991, ele adquiriu uma parte das 
reservas da Companhia Siderúrgica Nacional, 
em Siderópolis, e fundou sua própria empresa. 
Além da extração e do beneficiamento do miné-
rio, ele investiu também nos ramos de transpor-
tes e comunicação. Hoje, é cliente da concessio-
nária Battistella de Tubarão (SC) e proprietário 
de uma frota formada por 330 veículos, 90% 
deles da marca Scania. “É o caminhão que os 
motoristas preferem e ainda nos oferece vanta-
gens como a facilidade de revenda e a boa oferta 
de peças”, afirma. 

Cliente da Casa Scania Battistella - Tubarão (SC)
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Rebook
Transportadora
O senhor dos V8

Assim que foi dispensado do serviço mili-
tar, na década de 1980, Valdemar Pivatto deixou 
sua cidade natal, Garibaldi (RS), e foi tentar a 
vida como transportador em Ponta Grossa (PR). 
À bordo de seu primeiro caminhão, ele começou 
a viajar, fazendo rotas entre os estados do Rio 
Grande do Sul, Mato Grosso e Rondônia. “O pri-
meiro Scania veio em 1987, um modelo T 142 HS, 
que comprei seminovo”, lembra. A fim de ampliar 
seus negócios e continuar investindo em veículos 
da marca, ele adquiriu uma cota do Consórcio 
Scania. Em pouco tempo, foi contemplado com 
um R 142 HW com terceiro eixo, em 1991.

Com os caminhões 
Scania, eu tenho 
excelente performance, 
economia, menor 
tempo de paradas, 
maior intervalo de 
manutenção e, além de 
tudo isso, a satisfação 
dos motoristas”
Valdemar Pivatto, Rebook Transportadora.

Na época, Valdemar já configurava seus 
caminhões com implementos do tipo bitrem. 
Aos poucos, ele foi aumentando sua frota por 
meio de outras cotas do Consórcio Scania. 
“Sempre fui parceiro da marca e procuro adqui-
rir veículos topo de linha”, afirma o empresário. 
Este pensamento foi o que o levou a investir na 
tecnologia e potência dos caminhões V8 da Sca-
nia. De uma frota hoje formada por 43 veículos, 
todos da marca, 21 unidades possuem motores 
de oito cilindros em V. “Sou um grande admira-
dor deste caminhão”, diz. 

A maioria dos caminhões da Rebook foi 

adquirida com Programas de  Manutenção. A 
parceria com a Battistella de Ponta Grossa é 
estreita, tanto que Valdemar sempre dá uma 
mão aos amigos da rede, compartilhando seus 
conhecimentos e auxiliando no fechamento de 
novos negócios na região. “Com os caminhões 
Scania, eu tenho excelente performance, econo-
mia, menor tempo de paradas, maior intervalo 
de manutenção e, além de tudo isso, a satisfação 
dos motoristas”, conta. A transportadora hoje 
opera em rotas pelas regiões Sul, Centro-Oeste 
e Norte, puxando grãos e cargas industriais.

2
Cliente da Casa Scania Battistella – Ponta Grossa (PR)

Textos: Renata Cavalcante, Renata Nascimento       Fotos: In Press Porter Novelli
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Família
Fontana
Transporte carinhoso

Aqui, brucutu não 
entra. É Scania na veia 
e pronto para mais um”
Luciano Fontana, da Família Fontana

Desde que entrou para o ramo de transpor-
tes, aos 21 anos de idade, Luciano Fontana acostu-
mou-se a apelidar seus caminhões. O primeiro, de 
uma marca concorrente da Scania, era chamado 
por ele de “Quebra-Quebra” e durou cinco meses. 
Com o seu segundo veículo, adquirido na sequên-
cia, ele viajou por todo o Brasil durante três anos 
como motorista agregado de uma transportadora 
de móveis. “Em 2002, minha vida mudou quando 
apareceu uma condição diferenciada que veio a 
calhar e comprei o meu Bochechudo, um Scania T 
113 usado, ano 1993”, conta. 

A fim de transportar grãos, Luciano imple-
mentou no veículo uma carreta LS e tra-
balhou com ele por mais três anos. “Com o 
mercado em alta e bons fretes, tive condições 
de comprar um zero quilômetro, o Maroto, 
um Scania 124 360 4x2 branco, do modelo 
popular, sem as faixas laterais. Era o melhor 
caminhão que a Scania havia produzido 
até então”, lembra. Em 2008, ele entrou no 
ramo de transporte de cargas frigorificadas e 
adquiriu o Maldoso, um G 124 380 – que roda 
até hoje. “Ele é bom de média de consumo, 
macio, não incomoda, é só alegria”, comemora 
o proprietário.

Depois dele, vieram o Quebra Patrão (G 
420) e o Carinha de Anjo (R 420). Com cari-
nho especial, Luciano fala sobre a aquisi-
ção mais recente, um R 440 6x2. “Não tenho 
palavras para descrever a felicidade que foi 
adquirir o Fofo. Hoje, são quatro veículos na 
minha frota, meus bebês amados que fazem, 
sim, parte da família”, conta o proprietário da 
transportadora.

Satisfeito com o desempenho de todos os 
caminhões, ele completa: “aqui, brucutu não 
entra. É Scania na veia e pronto para mais um”!

3

ROTEIROS DE SUCESSO

Cliente da Casa Scania Battistella – Pato Branco (PR)
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A história da transportadora de Barra Man-
sa (RJ) teve início nos anos 1970, quando João 
Loureiro, então proprietário de uma torrefa-
ção de café, deixou a cidade de Vassouras (RJ) 
rumo a Volta Redonda (RJ). Na época, a região 
metropolitana da capital do estado vivia o 
auge do ciclo cafeeiro e o empresário mudou-
-se para lá com a família de olho na aceleração 
do processo de industrialização nacional. Foi 
lá que eles adquiriram seu primeiro caminhão, 
porém, os rumos dos negócios começaram a 
mudar. O veículo foi aplicado no transporte de 
cargas para a Companhia Siderúrgica Nacio-

O desempenho,
o baixo consumo e o 
alto valor de revenda 
foram decisivos para 
fazer da Excelsior dona 
da maior frota Scania 
do Rio de Janeiro”
Sérgio Loureiro, Excelsior.

e compra de outros 80. Com isso, há 43 anos a 
transportadora mantém excelente relaciona-
mento com a marca – tanto que Sérgio se diz 
parte da família Scania. “O desempenho, o 
baixo consumo e o alto valor de revenda foram 
decisivos para fazer da Excelsior dona da 
maior frota Scania do Rio de Janeiro”, afirma. 
Dos 340 caminhões Scania que formam a frota 
da Excelsior, 25% possuem tecnologia Euro 5. 
A idade média dos veículos é de cinco anos. 
“Fazemos todas as manutenções preventivas e 
corretivas na concessionária, inclusive pintu-
ras e reformas”, finaliza.

Transporte
Excelsior
Tradição e fidelidade

4
Cliente da Casa Scania Equipo - Barra Mansa (RJ)

nal (CSN). “Fechamos um acordo comercial em 
que, se adquiríssemos cinco caminhões novos, 
seríamos cadastrados como prestadores de 
serviços oficial da empresa. A Scania e a con-
cessionária Equipo foram decisivas para fechar 
esta grande parceria”, conta Sérgio Loureiro, 
proprietário da Excelsior.

A Equipo, então, comprou os veículos usa-
dos da Excelsior e financiou a aquisição de 
novas unidades. Com a solução elaborada pela 
concessionária, o cliente adquiriu 150 cotas 
do Consórcio Scania ao longo de três anos. Os 
resultados foram a renovação de 60 caminhões 
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Edgar Lima
Chaves 
Paixão pela estrada

É um privilégio ter a 
oportunidade de guiar o 
Rei da Estrada, o nosso 
caminhão Scania”.
Edgar Lima Chaves, da Edgar Lima Chaves.

Aposentando há 30 anos, este cliente Scania 
é um grande apaixonado por caminhão. Duran-
te sua trajetória profissional, sempre teve enor-
me prazer em viajar pelas estradas do Brasil. Em 
1991, ele realizou um de seus grandes sonhos: 
comprar seu primeiro caminhão Scania, uma 
unidade do modelo 112 HS. Sempre ligado nas 
novidades no universo da montadora, ele acom-
panha de perto as inovações da marca. “Tirei 
minha habilitação para dirigir carretas no dia 
14 de maio de 1950 e digo com orgulho que até 
hoje sigo na profissão, mesmo estando aposen-
tado”, comemora Edgar.

Em 1998, o transportador adquiriu seu 
segundo veículo da marca, um G 124, por meio 
de uma cota do Consórcio. O terceiro Scania de 

sua história veio há pouco tempo, em 2012; tra-
ta-se de um P 360 6x2, que ele conduz à serviço 
de clientes das áreas de grãos e mineração, em 
rotas entre as capitais da região Nordeste. “Além 
de dirigir um caminhão confortável e econômi-
co, também posso contar com atendimento de 
qualidade em todas as Casas Scania”, afirma.

Hoje, Edgar se auto define como um cami-
nhoneiro de longa data, com experiências de 
sobra para compartilhar e com muita alegria. 
Aos 81 anos, ele conta que continua viajando 
por prazer e amor à profissão, além dos amigos 
que conquistou nas estradas. “É um privilégio 
ter a oportunidade de guiar o Rei da Estrada, o 
nosso caminhão Scania”, completa.

5
Cliente da Casa Scania Conterrânea - Fortaleza (CE)
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Foi em 1974 que o Gerardo iniciou suas 
atividades no ramo de transportes, mas ape-
nas 14 anos depois ele comprou seu primeiro 
Scania – um modelo T 112 H, usado. Satisfei-
to com o desempenho do veículo, gradu-
almente ele trocou seus caminhões truck 
por cavalos mecânicos da marca. Em 2006, 
quando a frota da empresa contava com 
dez Scania, Gerardo faleceu. A partir daí, o 
comando da transportadora passou para as 
mãos de sua esposa, Marluce. Logo, a nova 
empresária começou a mudar as coisas. “Na 
época, tudo funcionava muito na informali-
dade, mas com a ajuda do consultor que aten-
dia meu marido, nós registramos a empresa 
legalmente, o que facilitou o prosseguimento 
dos negócios”, conta. 

Com o registro legal, obtido em 2007, 
Marluce assinou as carteirasde trabalho 
dos motoristas e seguiu em frente, sempre 
pensando em dar continuidade ao grande 
sonho de Gerardo: transformar a empresa 
em uma grande transportadora. Aos pou-
cos, foi adquirindo novos veículos e cotas 
de consórcio, até que, hoje, possui uma frota 
que totaliza 30 unidades, 20 delas da marca 
Scania. “Tomei a frente e hoje agradeço pelo 
sucesso alcançado. Sou muito grata ao con-
sultor que me ajudou no começo e sempre 
esteve presente, mesmo nos momentos de 
dificuldade”, diz. 

O relacionamento com a Scania contribuiu 
para que Marluce se tornasse a empresária 
que é. “Criei um grande vínculo com a marca 
ao longo dos últimos 25 anos”, confessa. Os 
veículos são aplicados no transporte de car-
gas industriais em rotas que partem de São 
Paulo em direção ao Ceará. “Nosso desafio 
é contar com caminhões econômicos, que 
requeiram pouca manutenção, e poder con-
tar comassistência técnica qualificada. Com 
a Scania, conquistamos todos esses objeti-
vos com bom rendimento e ótimo valor de 
revenda”, conta. 

Criei um grande 
vínculo com a marca 
ao longo dos últimos 
25 anos”
Marluce Alencar, proprietária da Gerardo 
Alencar Transportes

Gerardo Alencar 
Transportes
O sonho não pode acabar

6
Cliente da Casa Scania Conterrânea - Fortaleza (CE)

Marluce e a filha Kelly: força feminina no comando da empresa
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Rapidão
Fortaleza
De pai para filha

Essa experiência 
superou todas as minhas 
expectativas pois, 
além de satisfazer a 
vontade da minha filha, 
o caminhão rosa tornou-
se marca registrada 
da empresa, tanto que 
já foi usado em nossa 
publicidade”
Vítor Artur Pires, Rapidão Fortaleza.

A transportadora, sediada em Ananindeua 
(PA), faz parte do Grupo Itaquá, que atua no 
transporte de cargas gerais há mais de 30 anos. 
Cliente Scania desde 2003, conta atualmen-
te com uma frota de 33 veículos, sendo 30 da 
marca. Satisfeito com os resultados obtidos pelo 
produto, o proprietário Vítor Artur Pires não 
tinha questionamentos ou reclamações, mas isso 
mudou em 2012. “Minha filha Vitória, de oito 
anos, em visita à empresa, me perguntou por que 
não havia caminhões com cores ‘de menina’”, 
conta. O cliente, que não padroniza a pintura da 
frota, conta que a pequena acreditava que todos 
os veículos pertenciam ao seu irmão, Vítor Filho, 
de seis anos.

A partir deste episódio, o empresário procu-
rou a Scania com um pedido inusitado: um cami-
nhão cor de rosa, do modelo R 440 6x2. Apesar 
da surpresa, o pessoal da Casa Itaipu Norte pas-

sou a solicitação adiante, até que chegou às mãos 
de Vítor uma opção de cor disponibilizada pela 
fábrica. Com a aprovação da pequena Vitória, foi 
encomendada uma unidade do modelo com esta 
pintura – e uma com pintura azul, para não con-
trariar o caçula Vítor Filho. Três meses depois, a 
concessionária realizou uma entrega diferencia-
da, com temática infantil, que foi prestigiada não 
apenas pela família do proprietário, mas também 
pela maioria dos seus colaboradores.

Orgulhoso, Vítor conta que guarda o material 
produzido pela Scania para divulgar a ocasião na 
época e, sempre que pode, mostra a seus amigos e 
clientes. Ele confessa que já pensa em fazer outra 
compra diferenciada. “Essa experiência superou 
todas as minhas expectativas pois, além de satis-
fazer a vontade da minha filha, o caminhão rosa 
tornou-se marca registrada da empresa, tanto 
que já foi usado em nossa publicidade”, afirma. 

7
Cliente da Casa Scania Itaipu Norte - Marituba (PA)
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A solução foi o
P 360 6x2, que se 
adequa a qualquer tipo 
de carreta sem precisar 
de alterações”
Geraldo Antônio da Silva, da Transportadora 
Transmiúdo.

Transportadora 
Transmiúdo
Sucesso trazido pela cegonha

8
Cliente da Casa Scania Codema – São Bernardo do Campo (SP)

a mudar. Na época, os donos de caminhões se 
compadeciam de sua causa e acabavam com-
prando suas mercadorias para ajudá-lo. “Um 
dia, um dos caminhoneiros me perguntou por 
que eu não comprava um veículo e ia trabalhar 
como motorista agregado na empresa”, lembra. 
Logo, ele adquiriu sua primeira unidade e con-
tratou Zé Matuto, condutor que trabalha com 
ele até hoje.

Familiarizado com o ramo cegonheiro, Miú-
do acabou fundando sua própria empresa, que 
conta atualmente com uma frota de 29 veícu-
los, sendo 18 Scania. Cliente da Codema de São 
Bernardo do Campo há dois anos, o empresá-

rio chegou à concessionária em busca de um 
caminhão econômico, com configuração de 
eixos capaz de livrá-lo de um grande problema: 
as multas decorrentes do excesso de carga pre-
visto na Lei da Balança. “A solução foi o P 360 
6x2, que se adequa a qualquer tipo de carre-
ta sem precisar de alterações”, afirma. Além de 
acabar com as infrações, o veículo tem corres-
pondido em outros quesitos. “Estamos obtendo 
baixo consumo de combustível e realizando as 
manutenções preventivas na Codema, conforme 
previsto no pacote”, afirma.

Geraldo Antônio da Silva é conhecido como 
Baixinho ou Miúdo. Natural de Monteiro (PB), 
migrou para São Paulo assim como muitos 
de seus conterrâneos, em busca de uma vida 
melhor. Quando chegou, se instalou na cidade 
de São Bernardo do Campo, coincidentemente, 
casa da fábrica da Scania e das principais trans-
portadoras do ramo de caminhões-cegonha do 
país. “Passei por muitas dificuldades, não tinha 
dinheiro para nada, mas, com muito esforço, 
dava um jeito de comprar roupas nas tecelagens 
do bairro do Brás e revender”, lembra. 

Foi vendendo roupas na porta da transpor-
tadora Schilater que a sorte de Miúdo começou 
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Grupo G10
A união que fez a força

Não abrimos mão 
da qualidade, economia 
e valor de revenda dos 
produtos Scania, bem 
como da parceria com os 
colaboradores, quer seja 
da fábrica ou de seus 
concessionários”
Cláudio Adamucho, presidente do G10.Há 13 anos, dez empresários independentes 

se juntaram na cidade de Maringá (PR) com o 
intuito de transpor as barreiras que dificultam o 
trabalho de transportadores em todo o Brasil. Na 
época, a frota total era composta por cem veícu-
los, incluindo modelos Scania. Hoje, o número de 
empresas que formam o grupo caiu pela metade, 
no entanto, a frota já chega a impressionantes 
1.600 caminhões, sendo 1.200 da marca e todos 
adquiridos com contrato de manutenção preven-
tiva. “Não abrimos mão da qualidade, economia e 
valor de revenda dos produtos Scania, bem como 
da parceria com os colaboradores, quer seja da 
fábrica ou de seus concessionários”, afirma Cláu-
dio Adamucho, presidente do G10.

As empresas Transpanorama, Transfalleiro, 
Cordiolli, Rodofaixa e VMH, que compõem o 

grupo, prestam serviços aos Correios em todo o 
Brasil, além de atuarem também no transporte 
de grãos e líquidos inflamáveis. Formadores de 
opinião em sua região, os empresários são gran-
des defensores da marca Scania. “A parceria é 
tão forte que, em todos estes anos, viajamos com 
nosso familiares pelo programa Família Scania, 
do Consórcio Scania, ação de incentivo ao clien-
te. Alguns destinos do Consórcio Scania, inclu-
sive, foram exclusivos para o grupo”, confidencia 
Claudio.

Na procura pelos veículos que oferecessem os 
melhores resultados operacionais do mercado, 
o G10 encontrou a solução ideal nos modelos da 
Scania. “Contamos com a disponibilidadedo pro-
duto, de peças e de manutenção, com economia e 
excelente valor de revenda”, completa. 

9
Cliente da Casa Scania P.B. Lopes - Maringá (PR)
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Casas Scania

SERGIPE
Nossa sra. do socorro (Filial)
Movesa – Tel. + 55 (79) 2104-9100
Movesa.sergipe@Movesa.coM.br

TOCANTINS
Gurupi (Matriz)
McM – Tel. + 55 (63) 3311-4000
McM@McMTocanTins.coM.br

araGuaíNa (Filial)
McM – Tel. + 55 (63) 3421-3433
McM@McMTocanTins.coM.br

MOTORES
aMapÁ
saNtaNa
MoToMap – Tel. (96) 3281-3578
MoToMapsz@neTsan.coM.br

parÁ
saNtaréM
MoToMap – Tel. (93) 3523-1109
MoToMapsz@neTsan.coM.br

rio dE JaNEiro
aNGra dos rEis
MecMarine – Tel. (24) 3366-6994
MecMarine@MecMarine.coM.br

rio GraNdE do sul
porto alEGrE
orbiD – Tel. (51) 2131-5100
werner@orbiD.coM.br

sÃo paulo
GuaruJÁ
MecMarine – Tel. (13) 3355-4782
MecMarine@MecMarine.coM.br

Guarulhos
coDeMa – Tel. (11) 2199-5000

SCANIA NA
AMÉRICA LATINA
arGENtiNa
BuENos airEs
Tel. (00543327) 451000
BolíVia
saNta cruz dE la siErra
Tel. (005913) 341-1111
chilE
saNtiaGo
Tel. (00562) 3940-400
colÔMBia
saNtaFé dE BoGotÁ
Tel. (00571) 292-8200
costa rica
saN José
Tel. (00560) 290-2255
EQuador
Quito
Tel. (00593) 22440-765
GuatEMala
GuatEMala
Tel. (00502) 2420-4466
MéXico
MéXico QuErétaro
Tel. (0052442) 227-3000
NicarÁGua
MaNÁGua
Tel. (005052) 631151/331152 a 331159
paraGuai
asuNcióN
Tel. (0059521) 50-391 a 50-3928/50-
3720
pEru
liMa
Tel. (00511) 512-1800
rEpÚBlica doMiNicaNa
saNto doMiNGo
Tel. (001809) 372-0455
uruGuai
MoNtEVidéu
Tel. (005982) 924-0433/0435
VENEzuEla
ValENcia
Tel. (0058241) 871-8090

VEÍCULOS
acrE
rio BraNco (posto dE sErViço)
rovema – Tel. + 55 (68) 3221-6433
rovema@riobranco.com.br

alaGoas
rio larGo (Filial)
Movesa Trux – Tel. + 55 (82) 2126-9100
movesa.alagoas@movesa.com.br

AMAZONAS
MaNaus (Matriz)
supermac – Tel. + 55 (92) 2101-4043
supermac@supermac-am.com.br

aMapÁ
MacapÁ (loJa dE pEças)
itaipu norte - tel. +55 (96) 9195-4374
douglas.brabo@itaipunorte.com.br

BAHIA
salVador (Matriz) 
Movesa – Tel. + 55 (71) 2103-9100
movesa.salvador@movesa.com.br
BarrEiras (Filial)
Movesa – Tel. + 55 (77) 3611-4831
movesa.barreiras@movesa.com.br
FEira dE saNtaNa (Filial)
Movesa – Tel. + 55 (75) 3321-9100
movesa.feira@movesa.com.br
tEiXEira dE FrEitas (Filial)
Movesa – Tel. + 55 (73) 3311-3900
consoleteixeira@movesa.com.br
Vitória da coNQuista (Filial)
Movesa – Tel. + 55 (77) 4009-9100
movesa.conquista@movesa.com.br
itaBuNa (loJa dE pEça)
Movesa – Tel. + 55 (73) 3043-6010
movesa.itabuna@movesa.com.br
JacoBiNa (posto dE sErViço)
Movesa – Tel. + 55 (71) 2103-9150
eloilessa@grupomottin.com.br

CEARÁ
FortalEza (Matriz)
conterranea – Tel. + 55 (85) 3307-2222
lisboa@conterranea.com.br

DISTRITO FEDERAL
Brasília (Matriz)
varella – Tel. + 55 (61) 2104-5000
veiculos.df@varellaveiculos.com.br

ESPÍRITO SANTO
ViaNa (Matriz)
venac – Tel. + 55 (27) 2123-7900
veiculos@venac.com.br
liNharEs (posto dE sErViço)
venac – Tel. + 55 (27) 3373-8366
venaclinhares@venac.com.br

GOIÁS
aparEcida dE GoiâNia (Matriz)
varella – Tel. + 55 (62) 4006-4000
adm@varellapesados.com.br
rio VErdE (Filial)
varella – Tel. + 55 (64) 3611-5500
veiculos.rv@varellaveiculos.com.br
ituMBiara (posto dE sErViço)
varella – Tel. + 55 (64) 2103-1050
adm.itu@varellaveiculos.com.br

MARANHÃO
sÃo luis (Matriz)
alpha – Tel. + 55 (98) 3214-1919
alpha.slz@alphamaquinas.com.br
Balsas (Filial)
alpha – Tel. + 55 (99) 3542-9494
alpha.bls@alphamaquinas.com.br
iMpEratriz (Filial)
alpha – Tel. + 55 (99)  3529-9400
alpha.imp@alphamaquinas.com.br

MATO GROSSO
cuiaBÁ (Matriz)
rotaoeste – Tel. + 55 (65) 3611-5000
cuiaba@rotaoeste.com.br
roNdoNópolis (Filial)
rotaoeste – Tel. + 55 (66) 3411-5555
rondonopolis@rotaoeste.com.br
siNop (Filial)
rotaoeste – Tel. + 55 (66) 3511-1500
sinop@rotaoeste.com.br
lucas do rio VErdE (posto dE sErViço)
rotaoeste – Tel. + 55 (65) 3549-7200
lucas.rota@rotaoeste.com.br

uNiÃo da Vitória (Filial)
battistella – Tel. + 55 (42) 3524-6675
uniaodavitoria@battistella.com.br
tElêMaco BorBa (posto dE sErViço)
battistella – Tel. + 55 (42) 3272-0035
telemacoborba@battistella.com.br

PERNAMBUCO
JaBoatÃo dos GuararapEs (Matriz)
Movesa Trux – Tel. + 55 (81) 2101- 9100
admnistracao.recife@movesa.com.br

PIAUÍ
tErEsiNa (Filial)
alpha – Tel. + 55 (86) 3220-6700
alpha.the@alphamaquinas.com.br

RIO DE JANEIRO
rio dE JaNEiro (Matriz)
equipo – Tel. + 55 (21) 3452-9600
equipo@equiporj.com.br
Barra MaNsa (posto dE sErViço)
equipo – Tel. + 55 (24) 3348-3332
equipo.bm@equiporj.com.br

RIO GRANDE DO NORTE
Mossoró (posto dE sErViço)
conterranea – Tel. + 55 (84) 3422-2400
conterranea@conterranea-rn.com.br
MacaíBa (Filial)
conterranea – Tel. + 55 (84) 3422-2424
astor@conterranea.com.br

RIO GRANDE DO SUL 
Eldorado do sul (Matriz)
suvesa – Tel. + 55 (51) 3481-5050
suvesa.eldorado@scania.com
pElotas (Filial)
suvesa – Tel. + 55 (53) 3274-3535
suvesa.pelotas@scania.com
portÃo (Filial)
suvesa – Tel. + 55 (51) 3562-8200
suvesa.portao@scania.com
saNta Maria (posto dE sErViço)
suvesa – Tel. + 55 (55) 3211-1909
suvesa.santamaria@scania.com
três cachoEiras (posto dE sErViço)
suvesa – Tel. + 55 (51) 3667-1030
eldorado@scania.com
caXias do sul (Matriz)
brasdiesel – Tel. + 55 (54) 3238-0900
brasdiesel@brasdiesel.com.br 
iJuí (Filial)
brasdiesel – tel. + 55 (55) 3331-0500
ijui@brasdiesel.com.br
laJEado (Filial)
brasdiesel – tel. + 55 (51) 3714-7700
lajeado@brasdiesel.com.br
GariBaldi (posto dE sErViço)
brasdiesel – tel. + 55 (54) 3463-8800
garibaldi@brasdiesel.com.br 
Vacaria (Matriz)
mecanica – tel. + 55 (54) 3511-1433
mecacil@mecacil.com 
palMEira das MissõEs (Filial)
mecanica – tel. + 55 (55) 3742-1770
mepal@mecacil.com 
passo FuNdo (Filial)
mecanica – tel. + 55 (54) 2104-9600
mevepas@mecacil.com

RONDÔNIA
porto VElho (Matriz)
rovema – tel. + 55 (69) 3222-2766
rovema@rovema.com.br
Ji-paraNÁ (Filial)
rovema – tel. + 55 (69) 3421-5696
rovemaji-parana@rovema.com.br 
VilhENa (Filial)
rovema – tel. + 55 (69) 3322-3715
rovemavilhena@rovema.com.br 
porto VElho - Jirau (posto dE sErViço)
rovema – tel. + 55 (69) 3222-2766
calonga@rovema.com.br
saNto aNtoNio (posto dE sErViço)
rovema – tel. + 55 (69) 3222-2766

RORAIMA
Boa Vista (posto dE sErViço)
supermac – tel. + 55 (95) 3198-3400
supermac@supermac-am.com.br

SANTA CATARINA 
piçarras (Matriz)
mevepi – tel. + 55 (47) 3267-7200
mevepi@mevepi.com.br 

paraNaita - tElEs pirEs (posto dE sErViço)
rotaoeste – Tel. + 55 (65) 3611-5092

MATO GROSSO DO SUL
caMpo GraNdE (Filial)
pb lopes – Tel. + 55 (67) 3326-5080
pbll@sercomtel.com.br
dourados (Filial)
pb lopes – Tel. + 55 (67) 3424-0015
pbll@sercomtel.com.br
ladÁrio (posto dE sErViço)
pb lopes – Tel. + 55 (67) 3232-3320
pbll@sercomtel.com.br

MINAS GERAIS
Muriaé (Matriz)
covepe – Tel. + 55 (32) 3729-3444
covepe@covepe.com.br
coNtaGEM (Matriz)
itaipu – Tel. + 55 (31) 3399-1000
itaipu@itaipumg.com.br
coNtaGEM - iNcoNFidENtEs (rEForMadora)
itaipu – Tel. + 55 (31) 3398-0440
itaipuin@itaipumg.com.br
patos dE MiNas (loJa dE pEças)
itaipu – Tel. + 55 (34) 3822-5555
itaipupm@itaipumg.com.br
GoVErNador ValadarEs (Filial)
covepe – Tel. + 55 (33) 2101-9700
covepe@covepegv.com.br
Matias BarBosa (Filial)
itaipu – Tel. + 55 (32) 3273-8639
itaipumb@itaipumg.com.br
MoNtEs claros (Filial)
itaipu – Tel. + 55 (38) 3213-2200
itaipumc@itaipumg.com.br
BarÃo dE cocais (posto dE sErViço)
itaipu – Tel. + 55 (31) 3837-1717
logistica@itaipumg.com.br
pouso alEGrE (Filial)
codema – Tel. + 55 (35) 2102-5600
codema.pousoalegre@scania.com
uBErlâNdia (Filial)
escandinavia – Tel. + 55 (34) 3233-8000
escandinavia.udi@escandinavia.com.br
NoVa liMa (posto dE sErViço)
iTaipu – Tel. + 55 (31) 3215-4560
logistica@itaipumg.com.br 

PARÁ
MarituBa (Matriz)
itaipu norte – tel. + 55 (91) 4005-2222
itaipunorte@itaipunorte.com.br
MaraBÁ (Filial)
itaipu norte – tel. + 55 (94) 2103-8050
maraba@itaipunorte.com.br
paraGoMiNas (loJa dE pEças)
itaipu norte – tel. + 55 (91) 3738-1684
paragominas@itaipunorte.com.br
ourilâNdia (posto dE sErViço)
itaipu norte – tel. + 55 (94) 2103-8052
ourilandia@itaipunorte.com.br
oriXiMiNÁ (posto dE sErViço)
itaipu norte – tel. + 55 (91) 4005-2237
trombetas@itaipunorte.com.br

PARAÍBA
caMpiNa GraNdE (Filial)
Movesa Trux – Tel. + 55 (83) 2102-9100
movesa.paraiba@movesa.com.br

PARANÁ
loNdriNa (Matriz)
pb lopes – Tel. + 55 (43) 3329-0780
pbll@sercomtel.com.br
MariNGÁ (Filial)
pb lopes – Tel. + 55 (44) 3228-5757
pbll@sercomtel.com.br 
MariNGÁ G10 (posto dE sErViço)
pb lopes – Tel. + 55 (44) 3246-3304
pbll@sercomtel.com.br
sÃo José dos piNhais (Matriz)
battistella – Tel. + 55 (41) 3299-7272
sjpinhais@battistella.com.br
cascaVEl (Filial)
battistella – Tel. + 55 (45) 3333-2300
cascavel@battistella.com.br
GuarapuaVa (Filial)
battistella – Tel. + 55 (42) 3624-2188
guarapuava@battistella.com.br
pato BraNco (Filial)
battistella – Tel. + 55 (46) 3220- 8400
patobranco@battistella.com.br
poNta Grossa (Filial)
battistella – Tel. + 55 (42) 3239-6600
pontagrossa@battistella.com.br,

itaJaí (Filial)
mevale – tel. + 55 (47) 3341-0800
mevale@mevepi.com.br 
JoiNVillE (Filial)
meville – tel. + 55 (47) 3451-0300
meville@mevepi.com.br 
rio do sul (posto dE sErViço)
mevesul – tel. + 55 (47) 3525-3575
mevesul@mevepi.com.br 
BiGuaçu (Filial)
battistella – tel. + 55 (48) 3279-7500
biguacu@battistella.com.br 
coNcórdia (Filial)
battistella – tel. + 55 (49) 3904-5000
concordia@battistella.com.br 
cordilhEira alta (Filial)
battistella – tel. + 55 (49) 3328-0111
cordilheiraalta@battistella.com.br 
laGEs (Filial)
battistella – tel. + 55 (49) 3221-3411
lages@battistella.com.br 
tuBarÃo (Filial)
battistella – tel. + 55 (48) 3628-0511
tubarao@battistella.com.br 
VidEira (Filial)
battistella – tel. + 55 (49) 3531-3211
videira@battistella.com.br

SÃO PAULO 
Guarulhos (Matriz)
codema – tel. + 55 (11) 2199-5000
codema.guarulhos@scania.com 
caçapaVa (Filial)
codema – tel. + 55 (12) 3653-1611
codema.cacapava@scania.com 
JuNdiaí (Filial)
codema – tel. + 55 (11) 2136-8750
codema.jundiai@scania.com 
rEGistro (Filial)
codema – tel. + 55 (13) 3821-6711
codema.registro@scania.com 
saNtos (Filial)
codema – tel. + 55 (13) 2102-2980
codema.santos@scania.com 
sÃo BErNardo do caMpo (Filial)
codema – tel. + 55 (11) 2176-0000
codema.saobernardo@scania.com 
sorocaBa (Filial)
codema – tel. + 55 (15) 2102-7850
codema.sorocaba@scania.com 
Vila GuilhErME (posto dE sErViço)
codema – tel. + 55 (11) 2199-5045
nfe.codema@scania.com 
suMarE (Matriz)
quinta roda – tel. + 55 (19) 3854-8900
quintaroda@quintaroda.com.br
araçatuBa (Filial)
quinta roda – tel. + 55 (18) 3631-1010
qroda.ata@quintaroda.com.br
Bauru (Filial)
quinta roda – tel. + 55 (14) 2109-3150
quintaroda.bru@quintaroda.com.br
porto FErrEira (posto dE sErViço)
quinta roda – tel. + 55 (19) 3581-4144
qroda.pf@quintaroda.com.br 
riBEirÃo prEto (Matriz)
escandinavia – tel. + 55 (16) 3969-9900
escandinavia.rp@escandinavia.com.br 
araraQuara (Filial)
escandinavia – tel. + 55 (16) 3301-1000
araraquara@escandinavia.com.br 
sÃo José do rio prEto (Filial)
escandinavia – tel. + 55 (17) 3215-9770
escandinavia.sj@escandinavia.com.br
rEGENtE FEiJó (Filial)
pb lopes – tel. + 55 (18) 3941-1030
pbll@sercomtel.com.br
salto GraNdE (Filial)
pb lopes – tel. + 55 (14) 3378-4115
pbll@sercomtel.com.br
NaraNdiBa (posto dE sErViço)
pb lopes – tel. + 55 (18) 3992-9020
pbll@sercomtel.com.br
paraGuaçu paulista (posto dE sErViço)
pb lopes – tel. + 55 (18) 3361-8888
pbll@sercomtel.com.br

0800 019 4224
O serviço que cuida do seu Scania 
24 horas, 365 dias por ano
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