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n O Caminhão VW 31390 se destaca no plantio da Fazenda São Leopoldo em Brejinho de Nazaré - TO



C  aros Amigos (as), 

Nosso segmento teve 

destaque positivo nacio-

nalmente, fechando com 76.431 

unidades emplacadas, um cresci-

mento de 46,7% em relação ao ano 

de 2017 e a Transrio acompanhou 

esta tendência, fechando um ano muito positivo.  Alguns fatores impac-

taram o resultado do segmento de caminhões, entre eles, o crescimento 

do PIB, queda da inadimplência no setor, bancos voltando a financiar, os 

privados e o da montadora, crescimento da confiança de frotistas e trans-

portadoras, além de uma leve tendência do cliente formar frota própria 

em decorrência da greve dos caminhoneiros. Nesses primeiros dias do 

ano de 2019, temos uma tendência muito positiva, e que poderá melhorar 

com os rumos a serem dados pelo governo do novo presidente do nosso 

país, aprovando as reformas necessárias e as políticas importantes para 

continuidade da retomada de crescimento do Brasil. A projeção para o 

segmento de ônibus e caminhões é de um crescimento de 15,9% em re-

lação ao ano anterior, sendo 15,4% para caminhões e 17,9% para ônibus.

 O Grupo Transrio sempre enxergou crise como sinônimo de opor-

tunidade, por isso não paramos de investir durante esse período, 

inauguramos unidades, capacitamos nossa equipe e digitalizamos os 

nossos canais, sempre com o objetivo de prestar o melhor serviço aos 

nossos clientes, do comercial ao pós-vendas. Aliás o nosso pós-

-vendas sempre recebeu os maiores investimentos do grupo, tudo 

isso para melhorar cada vez mais a satisfação de nossos clientes. 

Investimentos em estoque de peças de reposição, oficinas, ferra-

mentais e capacitação para os nossos mecânicos, sempre com a in-

tenção de aumentar cada vez mais a disponibilidade de caminhões 

e ônibus dos nossos clientes.

 Desejo um 2019 de muitas realizações a todos vocês, excelentes 

vendas e avante Brasil!
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REAQUECENDO 
OS MOTORES

Q  uando o assunto é transporte de tijolos furados toda empre-

sa precisa de caminhões caracterizados com força, conforto 

e torque no motor, já que quando empilhados na carroceria, 

o peso é uma característica marcante desse transporte. Foi pensando 

sanar essas dificuldades que o ceramista Tiago Freire Alves, 32 anos, 

de Miranorte (TO) fez a opção pelos caminhões Volkswagen. Desde 

2009 dou preferência para o VW 24.250, de 24 toneladas. “O caminhão 

é muito bom, sou fã, se precisar colocar mais peso ele aguenta, torque 

sensacional, além do conforto interno, um diferencial do mercado”, 

revela Tiago. A principal carga transportada pela empresa de Tia-

go é tijolo furado, geralmente de Miranorte, para Palmas e Pedro 

Afonso, em um raio de 200km da cerâmica. Nas horas de folga, esse 

tocantinense gosta de ir para os lagos do estado curtir os esportes 

náuticos com a sua família e a sua namorada. n Tiago Freire é fã de carteirinha dos caminhões Volkswagen

OPÇÃO PELOS 
CAMINHÕES VW
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Diretor Geral da Transrio
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MADE IN BRAZIL
A  Volkswagen Caminhões e ônibus saiu na frente mais uma 

vez. A empresa lançou no final do ano passado o seu pri-

meiro protótipo 100% elétrico e totalmente desenvolvido na 

fábrica brasileira de Resende (RJ), o e-Delivery. Esse ano, o e-Delivery 

já está rodando de forma piloto, em parceria com a empresa de bebidas 

Ambev. E o passo seguinte já foi estrategicamente pensado: o modelo 

poderá ser encontrado nas concessionárias da marca em 2020. A ideia 

veio sob “encomenda” da matriz na Alemanha para a filial brasileira. 

 Apesar da criação local, o e-Delivery poderá ser comercializado 

também em outros países. Com a missão dada, a Man Latin America 

buscou parcerias com duas empresas brasileiras:  WEG e Eletra, que 

ficaram responsáveis pelo motor e pelo sistema de tração, respectiva-

mente. “O e-Delivery representa um marco na história da Volkswagen 

Caminhões e Ônibus. Trata-se de uma plataforma totalmente nova, 

desenvolvida no Brasil, na busca de alternativas de mobilidade nas ci-

dades. Ele insere, definitivamente, a engenharia brasileira na rota glo-

bal de tecnologia”, afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da MAN 

Latin America

 O caminhão elétrico da Volkswagen é o produto mais recente da 

linha Delivery (veículos leves para cargas rápidas). A família Deli-

very já tem hoje as versões 5.150, 8.160, 9.160, 10.160, 10.160 Plus e 

13.160. O novo e-Delivery foi projetado para ter autonomia de 200 km 

e capacidade de carga entre 9 e 11 toneladas, com baterias de íon-lítio 

LiFePO4. O trem de força (power train) do e-Delivery é uma evolução dos 

sistemas de tração desenvolvidos pela Eletra para seus modelos de ônibus 

elétricos, trólebus e Dual Bus. O sistema de tração permite ao motor WEG 

AL 160 gerar até 109 cv de potência (80 kW).

 O sistema de transmissão é da Allisson. O veículo possui também o 

sistema Eco-Drive Mode, que reduz o consumo de baterias dependendo 

da condição de carga do veículo, ajustando a demanda de corrente das 

baterias de acordo com a condição de operação do veículo.  O modelo 

abrange duas opções de recarga: a de oportunidade rápida, em que é pos-

sível assegurar 30% da carga em apenas 15 minutos, e pode ser realizada 

várias vezes ao longo da rota do veículo para aumentar sua autonomia; ou 

a recarga lenta, que em três horas, atinge a carga máxima.

n O e-Delivery é o primeiro caminhão 100% elétrico a ser desenvolvido no Brasil

-  Autonomia: de 200km
- Carga de 30% em 15minutos
- Capacidade de carga: de 9 a 11 ton.
- Motor: WEG AL 160 de 109 cv
- Baixo ruído e zero emissões de poluentes

E-DELIVERY - O PRIMEIRO CAMINHÃO
ELÉTRICO DESENVOLVIDO NO BRASIL



CRIATIVIDADE
NO PLANTIO
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n  O VW 31.390 da fazenda São Leopoldo opera os 365 dias do ano, do plantio a entrega.
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F  azenda substitui tratores de grande porte por caminhões 

Volkswagen e garante mais economia e produtividade duran-

te o ano.

 Dizem que a criatividade é a alma do negócio e na fazenda São 

Leopoldo não é diferente. O produtor rural e ex-presidente da Apro-

soja-TO, Ruben Ritter confirma o que estamos falando. Tudo começou 

na década de oitenta, quando ao lado de seus pais decidiram migrar 

do sul do Brasil para o Centro-Oeste e posteriormente para o estado 

de Tocantins. “nós tínhamos supermercado Santiago-RS e decidimos 

adquirir terras nessa região para começar a produzir na região, que 

necessitava de produtores rurais”, conta Ruben. Desde então, a fazen-

da São Leopoldo, localizada no município de Brejinho de Nazaré-TO, 

a 130km da capital Palmas, passou a ser referência em ILP (integração 

Lavoura e Pecuária). Essa denominação se deve pelo fato de o pro-

dutor cultivar, soja, milho e pastagem, mais precisamente brachiaria 

ruziziensis. “Atualmente temos 2.400 hectares de cultivo aqui hoje, 

plantamos os mesmos 2.400 de soja, na primeira safra, com média de 

65 sacas por hectare, posteriormente, de março até o início das chuvas 

são 1000 hectares de milho, com mais 1400 de pastagem”, explica o 

produtor.

 As 1400 cabeças de gado para recria e engorda, saem do cruzamen-

to da vaca Nelore com o sêmen Aberdeen Angus. “É um cruzamento 

n A plantadeira é engatada no próprio sistema hidráulico 
da caçamba do caminhão com pequenas adaptações



CRIATIVIDADE
NO PLANTIO
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que tem crescido muito, uma carne mais nobre e que os frigoríficos 

têm pago um pouco mais. É um gado europeu e preparado para ter essa 

qualidade”, revela Ruben. Já a soja, 50% vai para o mercado interno e 

50% para o mercado externo.

 Atualmente 20 funcionários colaboram no dia a dia da fazenda, 

principalmente nos picos de colheita. Mas o que mais chama aten-

ção de quem visita a São Leopoldo são os caminhões Volkswagen que 

substituem os tratores de grande porte no plantio. Ouvia boatos de que 

os caminhões roubados no Brasil, trabalhavam na Bolívia puxando 

grades de arado. Aí pensei, se puxa uma grade de arado, porque não 

puxa uma plantadeira, no caso? Esse foi o ponto de partida, aí procu-

ramos a Transrio em 2004 e estudamos juntos o projeto. Os primeiros 

caminhões foram os VW 31.310 e até hoje nos auxiliam por aqui. Te-

nho orgulho disso por ser um projeto pioneiro no Brasil”, conta, orgu-

lhoso, Ritter.

 A base utilizada no caminhão é o próprio sistema hidráulico da ca-

çamba, com pequenas adaptações também no engate da plantadeira. 

Outra substituição está nos pneus, onde os de fábrica dão lugar para 

pneus agrícolas (com agarradeiras).  “São pneus com recapagem, fa-

zemos esse trabalho na Bahia, onde substituímos a banda de rodagem 

lisa por uma agrícola, cada jogo de pneus dura em média duas safras”, 

conta Ruben.

 Mas o grande diferencial da utilização dos caminhões em compara-

ção aos grandes tratores, maquinário preferido pelos grandes produ-

tores, é que os caminhões Volkswagen operam os 365 dias no ano, na 

parada do plantio, por exemplo, quando os tratores param, eles con-

tinuam operando, geralmente nas estradas buscando calcário, fertili-

zantes, levando grãos, ou seja, esse é o grande diferencial, o caminhão 

é utilizado o ano inteiro. “Sem falar no menor preço de aquisição em 

comparação a um trator de grande porte, maior tempo na utilização do 

produto e maior liquidez na hora da venda”, acrescenta Ruben.

 Hoje a fazenda São Leopoldo possui seis caminhões Volkswagen e 

para 2019 já solicitou mais dois veículos VW 31.390. “Hoje 100% da 

nossa frota é VW pelo excelente atendimento da Transrio, atenção e 

confiança, principalmente, no nosso primeiro negócio, onde minha si-

tuação financeira não era das melhores e a Transrio acreditou e abra-

çou o meu projeto. E serei eternamente grato por isso”, revela o produ-

tor. Além dos dois adquiridos esse ano, a fazenda também possui, dois 

26.310, dois 31.320 e dois 31.390.

n  Ruben Ritter, proprietário da Fazenda São Leopoldo, 
entre Clever Coelho e José Antônio Rodrigues, ambos da Transrio -TO
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n José Carlos Ferreira, 
supervisor de vendas de  usados de Palmas-TO.

O  mercado de usados continua em amplo crescimen-

to, como mostra os dados mais recentes da Fenabra-

ve, sendo que as transferências de caminhões usados 

foram as que registraram o maior crescimento no comércio de 

veículos. No acumulado de 2018, o segmento de usados para ca-

minhões alcançou quase 360 mil veículos comercializados, alta 

de 4,5% em relação a 2017. Pensando nesse importante nicho de 

mercado, a Transrio vem se estruturando para atender essa alta 

demanda de consumidores. A empresa setorizou a sua equipe de 

gestores de usados regionalmente, com a intenção de aproximar 

ainda mais dos clientes locais. Além disso, o Grupo Transrio vem 

digitalizando todos os seus processos de vendas. “Acreditamos 

muito nesse mercado em expansão e os números comprovam 

isso, por isso temos investido em outros canais de vendas, prin-

cipalmente, no digital. Recentemente fechamos uma parceria 

com duas grandes empresas do e-commerce, a OLX e o Mercado 

Livre”, revela José Carlos Ferreira da Cruz, supervisor de vendas 

de usados de Palmas-TO.

 Além do investimento digital, o grupo contratou um consultor 

de vendas interno, exclusivo para atender os clientes do grupo 

que chegam pelos canais digitais da empresa do site ao Wha-

tsApp. “estamos percebendo uma demanda muito grande nes-

se setor, então resolvemos colocar uma pessoa dedicada para 

acompanhar de perto esses clientes que chegam pelos nossos 

canais digitais e a experiência tem sido bastante satisfatória”, 

acrescenta José Carlos.

 Mas os investimentos não param por aí, recentemente o Grupo 

Transrio investiu em um sistema de avaliação de seminovos totalmen-

te digital, onde através de um aplicativo o consultor da Transrio faz uma 

avaliação em torno de 30 minutos e encaminha para uma banca avaliado-

ra interna que conclui e retorna para o mesmo, finalizando a avaliação, 

já precificando o veículo do cliente, tudo em menos de 1h.

A HORA E A VEZ DOS USADOS

MODELO MARCA ANO LOCAL VALOR (R$)

8.150 PLUS-CHASSI VOLKSWAGEN 2011 SÃO LEOPOLDO/RS 75.000,00

CARGO 2429 8X2-CHASSI FORD 2013 ELDORADO/RS 155.000,00

ATEGO 2426 8X2 LEITO-CHASSI MERCEDES-BENZ 2012 ELDORADO/RS 179.000,00

9.150 E DELIVERY VOLKSWAGEN 2011 CAXIAS DO SUL/RS 90.000,00

25.320 DC - CAVALO MEC VOLKSWAGEN 2009 SÃO LEOPOLDO/RS 105.000,00

BONGO K 2.500 4X2 TB DIESEL KIA 2013 CAÇAPAVA/SP 54.000,00

10-160 - CAÇAMBA VOLKSWAGEN 2013 RIO DE JANEIRO/RJ 110.000,00 

HYUNDAI HR 2.5 TCI 2013 PALMAS/TO 49.000,00

VM 270 6X2 VOLVO 2013 PALMAS/TO 125.000,00

ATEGO 2425 MERCEDES-BENZ 2008 PALMAS/TO 80.000,00

CONFIRA AQUI OPORTUNIDADES ESPECIAIS
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PRAZER EM AJUDAR O PRÓXIMO

M  ara Miranda, assistente de pós venda da Transrio Pal-

mas (TO), e que também é representante da alta di-

reção da empresa (RAD) já está no Grupo Transrio há 

5 anos. Casada com Bruno Pedreira e apaixonada por cachorros, 

Mara sempre se destacou pelo seu carisma e profissionalismo. Ou-

tra paixão de Mara, 31 anos, é ajudar pessoas necessitadas, exe-

cutar ações beneficentes com um grupo de amigos, desde a sua 

adolescência. Entrega de sextas básicas na Capadócia, zona da pe-

riferia de Palmas, entrega de brinquedos para crianças carentes, 

no dia das Crianças e ajuda em asilos, estão entre as principais 

ações dessa tocantinense iluminada. “Na última ação no dia das 

crianças, com a ajuda dos colaboradores da nossa unidade aqui de 

Palmas, conseguimos levar 180 brinquedos e 180 kits de lanches 

para crianças carentes da nossa cidade”, conta, orgulhosa, Mara.  

A vontade em ajudar os próximos já está no DNA de Mara, tudo 

começou com o seu já falecido avô, ‘Santo’ Mangueira, como é ca-

rinhosamente conhecido na cidade. E de santo em santo, agora é a 

vez da ‘Santa’ Mara liderar as ações na família, além de ser funcio-

nária exemplar, dentro e fora da Transrio. Os últimos “milagres” 

aconteceram no último natal para os idosos, em Porto Nacional 

(TO) e a entrega dos kits higiene para a Liga Feminina de Câncer, 

em Palmas, mais duas belas ações. 

n Inauguração Araguaína (TO)

n  Mara Miranda – assistente de pós venda da Transrio, segue 
os passos do avô e promove ações sociais para ajudar o próximo.

INAUGURAÇÃO DA UNIDADE 
DE ARAGUAÍNA-TO 
CONTOU COM A PRESENÇA 
DE MAIS DE 200 CLIENTES



ENTREGAS TRANSRIO
EM TODO O PAÍS

10 TRANSNEWS     /transriooficial       @transrio_oficial

n Caminhões para coleta de lixo na cidade de Aracajun Jantar e assembleia de consórcio em Caçapava SP.

n Palmas entrega 16 caminhões VW 6.160 para Setas n Entrega de caminhões no estado do Sergipe para CODEVASF


