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Um negócio difícil  
de conduzir
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Seja a sua carga geral, de grande 
volume ou com temperatura 
controlada, as estradas que percorre 
são muito semelhantes. A prioridade 
é sempre otimizar a capacidade de 
carga e transportar mais em ambos  
os sentidos. A concorrência é mais 
feroz do que nunca e as margens  
são mais apertadas.
 Talvez seja por isso que sabe que 
o melhor é não se deixar tentar por  
um modelo padrão com um preço mais 
baixo. A opção mais barata será mais 
dispendiosa a longo prazo, enquanto 
a solução personalizada sairá sempre 
a ganhar depois de feitas as contas. 

Em termos de rentabilidade, terá 
sempre muito a ganhar com 
a abordagem a longo prazo.
 A nova geração de camiões 
e serviços Scania tem tantas opções 
quantos os negócios que as podem 
utilizar. Mas se falássemos de todas 
nas páginas que se seguem, esta 
brochura rapidamente passaria a livro.
 Esperamos que o incentive 
o suficiente para dar o próximo passo 
de uma parceria com êxito. Já estamos 
ansiosos por conhecê-lo pessoalmente. 
Para falar de factos e valores reais que 
vão transformar os seus pneus em 
rodas da fortuna.

Personaliza-
dos para o  
único negócio 
que interessa. 
O seu.
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Sempre 
a horas
Muitos de vós têm um papel importante na cadeia de fornecimento. 
E quando alguém aguarda para recolher a carga que está a transportar, 
os atrasos não são admissíveis. Perder a confiança dos seus parceiros 
custaria muito mais do que um multa, e isso deve ser evitado a qual-
quer custo. Sabemos que o seu negócio tem que estar na estrada. 
Estes são alguns dos serviços e opções que oferecemos para o ajudar 
a fazer com que isso aconteça:

Disponibilidade
A nossa rede mundial de assistência 
é composta por mais de 18.000 profissio-
nais e 1.600 oficinas. Isso significa que 
encontrará certamente um concessioná-
rio local, especializado em veículos pesa-
dos e equipado com todas as peças funda-
mentais para avarias em viagem, ao longo 
do seu percurso diário, com horários  
muito flexíveis.

Contrato de Manutenção Scania com  
planos flexíveis
Cada camião tem um tipo de operação e um 
estilo de condução únicos. Por isso, a sua 
manutenção também deveria ser única. 
O nosso novo padrão para contratos de 
manutenção utiliza dados do funciona-
mento do seu veículo para analisar quando 
é que é preciso levar a cabo uma manu-
tenção e quais são as operações a realizar 
ao certo. A oficina avisará e coordenará 
com o Cliente a data de manutenção. Isto 
significa que a paragem do veículo poderá 
ser programada com antecedência, para 
um mínimo tempo de intervenção e de 
acordo com as necessidades do Cliente. 
Isso permite-nos ser proativos ao nível do 
planeamento e da administração, o que 
lhe permite concentrar-se no que real-
mente importa: o seu negócio e as suas 
operações de transporte.

Diagnóstico remoto
Se ocorrer uma paragem imprevista, 
podemos diagnosticar o veículo e forne-
cer ao motorista instruções imediatas 

sobre o que fazer, orientando-o para a  
oficina mais próxima ou indicando que 
aguarde pela Scania Assistance. Realizar 
o diagnóstico dos dados do seu veículo 
enquanto está na estrada, permite às 
oficinas Scania: detetar com antecedên-
cia a intervenção que deve ser realizada, 
preparar os recursos necessários (peças 
e ferramentas), disponibilizar os técnicos 
mais adequados com acesso à informa-
ção precisa. Tudo para reduzir o tempo  
de paragem do seu veículo na oficina.

Scania Assistance
Se uma avaria em viagem o impedir de 
chegar à oficina, a oficina pode ir ter  
consigo. Onde quer que esteja, a Scania 
Assistance está disponível a qualquer 
hora, todos os dias do ano, em situações 
de emergência. Basta uma chamada para 
contactar um coordenador de serviços 
que conhece o seu Scania e fala o seu 
idioma. Poderemos então dizer-lhe como 
o podemos ajudar e quanto tempo irá 
demorar. A Scania Assistance também 
utiliza diagnóstico remoto para reduzir 
o tempo de inatividade.

Scania Fleet Care
Independentemente da marca ou da idade 
dos veículos, o serviço Scania Fleet Care 
trata de toda a sua frota e garante que 
cada veículo rende o máximo possível. 
O seu gestor de frota pessoal utilizará 
a tecnologia mais recente e as melhores 
práticas para organizar cada paragem 
para manutenção com o mínimo de per-

turbações. Os nossos analistas especiali-
zados controlam os dados do seu negócio 
e da oficina para que possa enfrentar as 
causas de paragens não planeadas 
e melhorar a disponibilidade da sua frota.

Eletricidade
As falhas de energia podem ser muito 
frustrantes, especialmente quando se 
investe num camião fiável e robusto. 
Optando pelo nosso alternador de 
150 amp, a corrente de carga será mais 
elevada do que a carga, mesmo ao ralenti. 
Isso também pode permitir um pacote de 
baterias duplo, com um par de baterias de 
arranque separado para salvaguardar 
a sua capacidade para ligar o veículo. 
As luzes LED constituem outra forma 
simples de evitar paragens 
desnecessárias.

Soluções de financiamento
Estas soluções podem contribuir de forma 
significativa para aumentar a disponibili-
dade do veículo, garantindo custos previ-
síveis e riscos calculados durante todo 
o ciclo de vida útil. Apesar de sermos uma 
empresa global, atuamos localmente para 
garantir que a sua solução se adequa às 
suas necessidades, ciclos comerciais 
e riscos. Ajudamo-lo a otimizar os seus 
custos de financiamento, fluxo de caixa 
e impostos, criando os melhores planos 
de financiamento, dado que, ao contrário 
das instituições bancárias, a nossa equipa 
de profissionais conhece os aspetos 
financeiros do setor dos transportes.
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Enquanto alguns consideram o consu-
mo de combustível uma constante, nós 
consideramo-lo um desafio. No negó-
cio da redução de custos, há dinheiro 
a ganhar com uma abordagem de con-
sumo económico. Quando se trabalha 

com contratos fixos, como acontece 
com muitos de vós, a forma de aumen-
tar as receitas é reduzir os custos em 
vez de aumentar os lucros com cargas 
mais elevadas.

Eficiência no consumo de combustível

Sem desperdício, 
sem exageros.
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Aerodinâmica
A nova geração incorpora defletores de ar 
laterais e no tejadilho, bem como um 
design melhorado da secção dianteira da 
cabina, que permitem reduzir a resistência 
aerodinâmica. Esta é apenas uma amostra 
dos melhoramentos ao nível da aerodinâ-
mica que esta geração tem para oferecer, 
permitindo poupar combustível.

Melhoramentos do motor
Os nossos motores já são conhecidos 
pela eficiência em termos de combustível. 
Agora estão ainda melhores. Melhores 
radiadores, para além de melhores injeto-
res e câmaras de combustão, tornam 
possíveis poupanças adicionais. Além 
disso, a nova relação de 2,35 do eixo 
traseiro também permite reduzir o regime 
do motor, originando um menor consumo 
de combustível.

Ecolution by Scania
Esta é uma das soluções mais abrangen-
tes e avançadas para melhorar a economia 
de combustível. Objetivos claros e uma 
estreita colaboração com acompanhamen-
to contínuo são as chaves do sucesso, 
para além de uma combinação de veículos 
otimizados, gestão personalizada dos 
motoristas e programa de manutenção 
alargado. O resultado? Uma redução de 
até 10 por cento ao nível do consumo de 
combustível.

Eficiência no consumo de combustível

Scania Opticruise
Além de poupar ao motorista todas as 
mudanças de velocidade na estrada, 
o novo Scania Opticruise melhorado tam-
bém permite poupar combustível. A nova 
estratégia de mudança de velocidades foi 
concebida para se adaptar continuamente 
ao ambiente, levando em consideração 
fatores como a inclinação da estrada, 
peso do reboque e características do 
motor. Tal como o modo de oscilação, 
o sistema de aviso de sobrecarga da 
embraiagem e o modo de manobra cons-
tituem bons companheiros durante 
a viagem.

Antecipação Ativa Scania
A combinação do Scania Opticruise com 
a Antecipação Ativa Scania permite pou-
par ainda mais combustível, dado que 
o sistema utiliza o GPS para prever 
a topografia da estrada que se aproxima, 
ajustando a velocidade de cruzeiro antes 
de uma subida ou descida. Comprovou-se 
que o sistema poupa até 2 por cento de 
combustível com uma perda inferior 
a dois minutos durante um dia de 
condução.

Scania Driver Services
Os seus motoristas têm um enorme impac-
to no seu negócio quando se trata de redu-
zir custos e aumentar as receitas. Além de 
resultar em motoristas mais económicos, 
o investimento na formação dos motoristas 
também provou ser eficaz na redução do 
tempo de inatividade e da necessidade de 
manutenção. No seu negócio, a experiência 
pode fazer toda a diferença quando ocor-
rem situações inesperadas. Scania Driver 
Coaching, o nosso programa de formação 
individualizado ajuda os motoristas a  
otimizarem e potenciarem os efeitos posi-
tivos da formação, garantindo um elevado 
nível de desempenho. E a manter-se 
nesse nível.
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O escritório 
que sempre 
esperou
Na sua atividade, os seus motoristas são um dos ativos mais valiosos. 
Têm o poder de reduzir os custos de combustível e manutenção, aumen-
tar a eficácia e conquistar a confiança dos seus parceiros. Se há quem 
mereça um escritório de classe mundial, são os seus motoristas.

Condução e conforto
O motorista é o fator de segu-
rança mais importante, e é por 
isso que tudo tem de ser feito 
para o apoiar. A melhor relação 
binário/potência do mercado 
é um bom ponto de partida. Tal 
como a melhor capacidade de 
manobra e estabilidade da sua 
classe. Uma novidade impor-
tante é o EST, o eixo traseiro 
direcional eletro-hidráulico de 
última geração, que permite 
ângulos de viragem mais cur-
tos e um menor desgaste dos 
pneus ao manobrar. Outra 
novidade é a melhoria ao nível 
da interface e do ambiente do 
motorista.

Visibilidade
A Scania já oferece uma exce-
lente visibilidade, tanto em 
autoestrada como a baixas 
velocidades. Agora está ainda 
melhor, com pilares A mais 
estreitos, vidros laterais mais 
baixos, um painel de instru-
mentos rebaixado e um avanço 
de 65 mm da posição do moto-
rista. O sistema de escovas 
também foi melhorado para 
limpar uma área maior do 
para-brisas. O sistema de 
faróis normal e de longo  
alcance foi melhorado para 
aumentar a visibilidade de 
outros motoristas.

Eficiência dos travões
Os travões de disco com siste-
ma eletrónico de travões (EBS) 
permitem aumentar tanto 
a segurança como a carga. 
Novos calipers dos travões, 
em conjunto com uma melhor 
atuação dos travões e a posi-
ção mais avançada do eixo 
dianteiro, possibilitarão uma 
melhor distância de travagem. 
As pastilhas dos travões 
Scania são compostas por um 
material de fricção exclusivo, 
otimizado para a liga patentea-
da do disco do travão, que 
garante a máxima duração 
e um comportamento de trava-
gem consistente. Um retarda-
dor ajuda a aumentar a dura-
ção dos travões de serviço.

Mais segurança ativa
O ESP (programa eletrónico de 
estabilidade) trava cada roda 
de forma independente em 
caso de viragem insuficiente 
ou excessiva do veículo. 
O comando da velocidade de 
cruzeiro adaptativo (ACC) 
mantém uma distância segura 
para o veículo da frente. 
O aviso de saída da faixa de 
rodagem (LDW) avisa o moto-
rista se o camião começar 
a desviar-se da faixa. A trava-
gem de emergência avançada 
(AEB) trava automaticamente 
o veículo se o motorista não 
reagir a um obstáculo à sua 
frente.

Scania Fleet Management –  
Scania FMS
Assuma o controlo da sua  
frota e otimize o seu negócio. 
O Scania FMS é um conjunto 
avançado de serviços que liga 
os seus veículos e motoristas 
ao escritório. Isso garante 
dados operacionais em tempo 
real, 24 horas por dia, que 
o ajudarão a identificar e agir 
de acordo com detalhes chave 
necessários para aumentar 
a produtividade da sua frota 
e do seu negócio. Todos os 
serviços estão facilmente 
acessíveis no portal Scania 
FMS e na aplicação, que lhe 
permite comunicar com os 
seus motoristas através do 
sistema de infotainment (siste-
ma de informação e entreteni-
mento) e enviar destinos dire-
tamente para o sistema de 
navegação.

A experiência do motorista12
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No que respeita a receber pagamentos, 
estes três tipos de transporte têm um 
grande fator em comum – as suas capaci-
dades de carga, sendo por isso que 
o método de pagamento mais comum se 
baseia na capacidade da carga. No entan-
to, se estiver a trabalhar com um contrato 
definido por medições, paletes, estruturas, 
condições de trabalhos, segurança ou 
outros aspetos que possam afetar as 
receitas, opções de pagamento como 
a distância, o volume e o percurso podem 
ter um papel fundamental.

Eficiência de combustível
O combustível representa uma percenta-
gem relativamente elevada dos custos 
operacionais, normalmente cerca de 30%. 
O Ecolution by Scania constitui uma forma 
eficaz de poupar combustível e ganhar 
dinheiro. As poupanças de combustível 
nos veículos Ecolution atuais representam 
até 10 %, em comparação com o veículo 
de referência. As melhorias gerarão pou-
panças imediatas e a longo prazo. Segue-se 
um cálculo típico.

Consumo de combustível médio: 30 l/100 km*

Distância anual: 120.000 km

Custo por litro: 1 €

Custo anual total: 36.000 €

Redução de 5%: 1.800 €/ano

* O consumo de combustível real varia de 
acordo com o peso do conjunto formado 
por camião e reboque, a topografia, 
a velocidade de cruzeiro e as capacidades 
do motorista. Por exemplo, o consumo 
médio de combustível será mais baixo 
com uma aplicação de carga de volumes, 
dado o menor peso do conjunto.

Rentabilidade operacional total

Disponibilidade do veículo
Ainda que pouca manutenção possa 
resultar em paragens inesperadas e  
dispendiosas, o excesso de manutenção 
resulta em perdas de produtividade devido 
a períodos de paragem desnecessários. 
Até agora, a manutenção era planeada 
jogando pelo seguro, dado que a diversi-
dade de rotas e cargas torna difícil encon-
trar o equilíbrio de manutenção ideal. 
Felizmente, isso está prestes a mudar.

A Manutenção Scania com planos flexíveis 
ajudá-lo-á a encontrar o equilíbrio perfeito 
ao nível da manutenção do seu veículo. 
Analisando continuamente os dados do 
veículo, conseguimos identificar e atuar  
ao nível das necessidades de manutenção 
antes que surjam, reduzindo até 20% os 
períodos de manutenção.

Número de dias de manutenção num contrato 
de três anos: 10

Número de dias de manutenção quando se 
utiliza a Manutenção Scania com planos  
flexíveis: 8

Perda de receitas média por dia: 600 € *

Aumento de receitas: 1.200 €/contrato de 3 anos

* A média de receitas depende obviamente 
do tipo de carga. Em geral, as receitas são 
ligeiramente superiores em aplicações 
com controlo de temperatura.

Os exemplos acima são baseados em 
casos reais. Os dados podem variar 
dependendo de diferentes fatores. Con-
tacte o seu comercial Scania para obter 
cálculos com base nos seus valores.

Agora que percebeu o que podemos fazer 
por si, marque uma reunião no concessio-
nário Scania mais próximo para que lhe 
possamos oferecer uma solução totalmente 
personalizada para o único negócio que 
interessa. O seu.

Os nossos 
valores 
favoritos
Provavelmente já se 
apercebeu das inúmeras 
possibilidades proporcionadas 
por uma solução 
personalizada. Porque o valor 
é algo que vai muito além do 
preço inicial. São as vantagens 
para o seu negócio a longo 
prazo, o que ganha no final da 
viagem. Este valor será 
cuidadosamente calculado 
quando se dirigir ao seu 
comercial Scania. Segue-se 
um exemplo do que lhe 
poderão mostrar:
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A Scania Ibérica compromete-se a 
plantar, proteger e manter uma árvore 
por cada veículo vendido (camião ou 
autocarro). Esta iniciativa, aplicável a 
todos os Scania novos vendidos durante 
o período 2013-2017, pretende reduzir 
o impacto ambiental produzido pela 
atividade do transporte (de mercadorias 
ou de pessoas). Hoje, mais do que nunca, 
comprar um camião ou autocarro na 
Scania Ibérica significa, também, apos-
tar na proteção do meio ambiente num 
futuro mais sustentável. 
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