
Transporte  
de carga feitA 
para a estrada

Transporte de veículos



Estar sentado ao volante enquanto se olha 
para o horizonte numa estrada deserta  
é uma sensação incrível. E a carga que está 
a transportar é uma oportunidade para que 
outros sintam o mesmo.
 Mas, por mais idílico que possa parecer, 
o seu negócio é tudo menos isso. Trabalha 
num sector que exige uma qualidade elevada 
em todos os aspetos – desde a eficiência do 
consumo de combustível ao impacto climático. 
O esforço para cumprir estas exigências  
está em conflito constante com as margens 
mínimas. E uma solução padrão seria tornar 
essas margens ainda mais pequenas. 
Felizmente, não existe nada padronizado na 

nova geração de camiões e serviços Scania. 
O famoso sistema modular permite ter um 
camião personalizado e um parceiro comercial 
preparado para aumentar as suas receitas.
 As páginas que se seguem são apenas uma 
amostra das possibilidades. Esperamos que 
sejam suficientes para conquistar a sua 
confiança e fazer com que pegue no telefone 
para nos contactar e nos pedir que façamos 
o que fazemos melhor – criar uma solução 
personalizada com factos e valores reais para 
reduzir os custos e aumentar as suas receitas.
 Para nós, essa é a definição de qualidade 
superior, ajudá-lo ao volante da solução que 
fará avançar o seu negócio.

Personalizado 
para o único 
negócio que 
interessa. 
O seu.
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Assuma 
a liderança
Transporta uma carga pesada e esforça-se constantemente 
por aumentá-la. Para ser bem sucedido e assumir a liderança, 
precisa de otimizar e adaptar o seu camião para maximizar os 
resultados. Cada escolha que faz, por mais pequena se seja, 
contribui para o resultado final. E teremos todo o prazer em 
ajudá-lo a escolher da forma mais sensata possível.

Menos é mais
Reduzindo a altura do chassis pode liber-
tar espaço para uma maior capacidade  
de carga. Optando por um chassis baixo, 
pneus pequenos e baixando a posição do 
depósito de combustível, poderá trans-
portar mais carga e aumentar assim  
a sua produtividade.

Mais combustível
O percurso é longo e a carga é pesada. 
Isso requer uma grande quantidade de 
combustível para evitar um número 
excessivo de paragens para abastecimen-
to. Optando por um depósito de combustí-
vel maior, não terá estas paragens desne-
cessárias e poderá reabastecer quando 
encontrar o local e o preço certos.

Adaptabilidade da carroçaria
A Interface de Comunicação da Carroça-
ria, ou BCI como lhe chamamos, liga o seu 
camião à respetiva carroçaria e ajuda-os 
a comunicar. Esta opção é crucial para 
programar as funcionalidades de segu-
rança e as funcionalidades adicionais 
quando se utiliza a tomada de força.

Cooperação com o fabricante da carroçaria
Na Scania, acreditamos na criação de 
relações fortes com os nossos clientes 
e com os nossos parceiros. Trabalhando 
em estreita colaboração com o fabricante 
da carroçaria do seu veículo, podemos 

garantir que o veículo e a carroçaria  
estão otimizados para transportar o maior 
número de veículos para que possa ter os 
melhores resultados possíveis.

Tomada de força e kit hidráulico
A tomada de força, ou PTO, é uma escolha 
importante que afetará a sua capacidade 
de carga e descarga. E como sabemos 
que cada negócio é único, oferecemos 
uma gama de PTOs e kits hidráulicos que 
apoiarão as suas necessidades únicas de 
potência.

Gestão de Frotas Scania FMS
Assuma o controlo da sua frota e otimize 
o seu negócio. O Scania FMS é um con-
junto 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 ajuda-
rão a identificar e agir de acordo com 
detalhes chave necessários para aumen-
tar a produtividade da sua frota e do seu 
negócio. Todos os serviços estão facil-
mente acessíveis no portal FMS e na app, 
que lhe permite comunicar com os seus 
motoristas através do infotainment (sis-
tema de informação e entretenimento) 
e enviar destinos diretamente para  
o sistema de navegação.
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O lugar do  
seu negócio 
é na estrada
Num sector em que cada minuto tem impacto no resultado,  
não se pode dar ao luxo de estar parado. Consideramos ser 
nosso dever ajudá-lo a maximizar a disponibilidade do veículo 
e estaremos sempre perto para qualquer eventualidade. O valor  
do seu negócio está na estrada. Estes são alguns dos serviços 
que o ajudarão a fazer com que isso aconteça.
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Disponibilidade
Existem mais de 18.000 profissionais 
e 1.600 oficinas na nossa rede de assis-
tência mundial. Isso significa que certa-
mente encontrará um concessionário 
local no seu percurso diário, especia-
lizado em veículos pesados e equipado 
com todas as peças fundamentais para 
avarias em viagem, 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 standard para os 
contratos de manutenção utiliza os dados
de funcionamento do seu veículo para 
analizar quando é preciso levar a cabo 
uma manutenção e quais as operações
a realizar. A oficina avisará e coordenará 
consigo a marcação da manutenção. Isto 
significa que a paragem do veículo poderá 
ser programada com antecedência, para 
um mínimo tempo de intervenção e de 
acordo com as suas necessidades. Além 
disso, substituições preventivas de com-
ponentes estratégicos como alternadores 
e baterias podem ser adicionadas com um 
custo mensal. Isso permite-nos ser proati-
vos ao nível do planeamento e da gestão, 
o que lhe permite concentrar-se no que 
realmente importa – o seu negócio 
e a sua operação de transporte.

Diagnósticos remotos
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, para o ajudar 
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 quan-
to tempo irá demorar. A Scania Assistance 
também utiliza diagnósticos remotos para 
reduzir o seu tempo de inatividade.

Scania Fleet Care
Independentemente da marca ou da idade 
dos seus veículos, o serviço Scania Fleet 
Care tratará de toda a sua frota e garan-
tirá 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 perturbações. Os nossos peritos ana-
listas controlam os dados do seu negócio 
e da oficina para que possa ter conheci-
mento das causas de paragens não pla-
neadas 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 o consumo de corrente, 
mesmo ao ralenti. Isso também pode 
permitir um kit de baterias duplo, com  
um par de baterias de arranque separado 
para salvaguardar a sua capacidade para 
ligar o veículo. As luzes LED com uma 
duração superior são outra forma simples 
de evitar paragens desnecessárias.

Soluções de financiamento
Sim, podem contribuir significativamente 
para melhorar a disponibilidade do seu 
veículo, garantindo custos previsíveis 
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. Vamos ajudá-lo a otimizar os 
seus custos de financiamento, fluxo de 
caixa e impostos, criando os melhores 
planos de financiamento, dado que, 
a nossa equipa de profissionais sabe  
mais sobre o aspeto financeiro do   
negócio de transportes do que qualquer 
entidade bancária.
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Uma economia 
limpa
Nem é preciso dizer que reduzir os custos de combustível 
acaba por lhe permitir poupar muito dinheiro. O que poderá  
não saber é quantas formas existem para o conseguir, nem  
os ganhos ambientais que resultarão automaticamente de 
escolhas inteligentes. Porque reduzir os custos de combustível 
também reduz as emissões, algo digno de orgulho.
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Aerodinâmica
A nova geração dispõe de 
defletores de ar do tejadilho 
e laterais, bem como um 
design melhorado da dianteira 
da cabina que reduz a resis-
tência aerodinâmica. Esta 
é apenas uma amostra dos 
melhoramentos ao nível da 
aerodinâmica que esta gera-
ção tem para oferecer e que 
aumentarão a economia de 
combustível.

Melhoramentos no motor
Os nossos motores já são 
conhe cidos pela eficiência  
em termos de combustível. 
E agora ainda mais. Melhores 
radiadores, para além de 
melhores injetores e câmaras 
de combustão são excelentes 
novidades. Além disso, a nova 
relação do eixo traseiro 2,35 
também significa um regime 
de rotações do motor reduzido 
o que resulta num menor 
 consumo de combustível.

Scania Driver Services
Os seus motoristas têm um 
im pacto enorme no seu negó-
cio quando se trata de reduzir 
custos e aumentar as receitas. 
Investir na formação de moto-
ristas, para além de resultar 
em motoristas mais económi-
cos ao nível do consumo de 
combustível, também provou 
ser eficaz na diminuição do 
tempo de inatividade e da 
necessidade de manutenção. 
No seu negócio, a experiência 
também pode fazer toda 
a diferença quando ocorre 
uma situação inesperada. 
O nosso programa de forma-
ção pessoal ajuda os motoris-
tas a otimizar e manter os 
efeitos positivos da formação, 
garantindo um nível elevadíssi-
mo. E mantendo esse nível.

Ecolution by Scania
Esta é uma das soluções mais 
abrangentes e avançadas para 
melhorar a economia de com-
bustível. Objetivos claros 
e estreita colaboração com 
acompanhamento contínuo 
são as chaves do sucesso, 
para além de uma combinação 
de veículo otimizado, gestão 
personalizada de motoristas 
e programa de manutenção 
alargado. O resultado? Uma 
redução média de cerca de 
10 % ao nível do consumo de 
combustível.

Opticruise
Um Opticruise novo e melhora-
do, para além de poupar ao 
motorista todas as mudanças 
de velocidade na estrada, 
também poupará combustível 
durante o processo. A nova 
estratégia de mudança de 
velocidades foi concebida para 
se adaptar continuamente ao 
ambiente, considerando fato-

res como a inclinação da 
estrada, o peso do reboque 
e as características do motor.

Antecipação Ativa Scania
Combinar o Opticruise com 
a Antecipação Ativa Scania 
permitirá poupar ainda mais 
combustível, dado que o sis-
tema utiliza GPS para prever 
a topografia da estrada que  
se aproxima, ajustando depois 
a velocidade de cruzeiro antes 
de uma subida ou descida. 
Comprovou-se que o sistema 
poupa até 2 por cento de com-
bustível com uma perda infe-
rior a dois minutos durante um 
dia de condução.
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Factos 
e valores 
reais
Tal como leu até agora, estamos certos que consegue ver o valor  
de uma solução personalizada. Valor que vai muito além do preço 
inicial. Este valor será cuidadosamente calculado quando se 
encontrar com o seu comercial Scania. Segue-se uma amostra  
do que lhe poderão mostrar.

Produtividade
No sector dos transportes, produtividade 
equivale normalmente a capacidade de 
carga. E como o sector costuma pagar 
por veículo transportado, não é o peso 
total que conta mas o número total de 
veículos no reboque. Uma comunicação 
estreita com o fabricante da  carroçaria 
e com a Scania logo desde o início 
é a forma mais segura de garantir 
a máxima capacidade possível.

Distância anual: 120.000 km

Um veículo adicional: 0,271 €/km

Utilização: 50 %

Aumento de receitas por veículo: 120.000 
× 50 % × 0,271 € = 16.260 €/ano

Disponibilidade do veículo
Ainda que pouca manutenção possa 
resultar em paragens inesperadas  
e dispendiosas, o excesso de manutenção 
resulta em perda de produtividade em 
termos de períodos de paragem desne-
cessários. Até agora, a manutenção era 
planeada para jogar pelo seguro, dado 
que a diversidade de rotas e cargas torna 
difícil encontrar o equilíbrio de manuten-
ção ideal. Felizmente, isso está prestes 
a mudar.

A nossa Manutenção Scania com planos 
flexíveis irá ajudá-lo a encontrar o equilí-
brio perfeito ao nível da manutenção do 
seu veículo. Analisando continuamente os 
dados do veículo, conseguimos identifi-
car e atuar ao nível das necessidades de 
manutenção antes que surjam, reduzindo 
assim as horas de manutenção até 20 %.

Número de dias de manutenção durante  
um 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: 700 €

Poupanças de manutenção: 1.400 €

Rentabilidade operacional total

Eficiência no consumo de combustível
Como foi dito anteriormente, oferece-
mos um suporte alargado para o ajudar 
a diminuir os custos de combustível. 
O Opticruise e a Antecipação Ativa 
Scania, só por si, costumam resultar numa 
diminuição de consumo de 2–3 por cento. 
Transformando esta percentagem em 
valores reais, o aspeto será o seguinte:

Consumo médio: 33 l/100 km

Quilometragem anual: 120.000 km

Custo médio em diesel: 1 €/l

Custo de combustível por ano e veículo: 39.600 €

3 % de diminuição do consumo  
de combustível: -1.200 €

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

Agora que percebeu o que podemos  
fazer por si, marque uma reunião com 
o concessionário Scania mais perto de  
si para que lhe possamos oferecer uma 
solução perfeitamente personalizada para 
o único negócio que interessa. O seu.
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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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