
 

   

IVECO 'em alta' estará presente na Transposul 2022 
  

Montadora tem o suporte da IVECO CAPITAL com condições comerciais 
especiais durante o evento 

  
A Transposul é um dos principais eventos de transporte do Brasil e reúne, na cidade de Porto 
Alegre (RS), entre os dias 13 e 16 de junho, as novidades em produtos, tecnologia e serviços para 
o setor. A IVECO, marca do Iveco Group, que registra crescimento sustentável de mercado em 
2022, está presente na feira com condições comerciais especiais para os interessados em adquirir 
veículos da montadora com o apoio da IVECO CAPITAL. "Contamos também com a parceria da 
concessionária IVECO Mattana para apresentar modelos do nosso portfólio completo, dos leves 
aos extrapesados, que atendem diferentes demandas do transporte de cargas. O transportador e o 
autônomo, cada vez mais, optam pelos nossos produtos que proporcionam ótimo custo 
operacional e confiabilidade", afirma Ricardo Barion, diretor Comercial da IVECO. 

  
No estande da IVECO estão expostos ‘pacotes completos’ para o transporte de cargas:  
 

• Leves: os modelos da linha Daily, que estão alinhados com o design europeu da marca, se 
destacam pela tecnologia e segurança embarcada de série, conforto de automóvel, robustez de 
caminhão, performance, tecnologia e o melhor custo total de propriedade na sua categoria. 
 

• Médios e semipesados: os modelos da linha Tector estão prontos para qualquer desafio em 
versões entre 9 ton. a 31 ton. que podem facilmente atender diferentes tipos de demanda, desde 
entregas no varejo até transporte de grãos. A partir dos modelos de 17 ton., a IVECO oferece a 
opção da transmissão automatizada Auto-Shift, a mais avançada da categoria.  
 

• Pesados: os modelos das linhas Hi-Road e Hi-Way são ideais para o escoamento da safra 
até os portos e locais de distribuição dos produtos. Os caminhões estão aptos para o transporte 
rodoviário nos segmentos agro, alimentício e cargas refrigeradas, proporcionando para o cliente 
rentabilidade na operação, com baixo consumo de combustível e conforto para os motoristas. 
 
Além de um line-up de destaque, o papel da rede de atendimento IVECO é fundamental na 
estratégia da marca para continuar crescendo no mercado de transportes da América Latina. A 
IVECO já conta com 160 pontos de atendimento na região, sendo 91 pontos no Brasil em 100% 
do território nacional. “Neste ano, intensificamos a expansão da capilaridade com o 
desenvolvimento e padronização da rede, que conta com grupos altamente profissionais para 
atender os clientes com qualidade e agilidade, onde quer que eles estejam”, completa Barion. 



 
 

 
   

 
Destaque para o espaço exclusivo do pós-venda no estande da IVECO que conta a exposição dos 
produtos e a presença de especialistas que apresentarão ao público as soluções de pós-venda, 
como por exemplo, a linha de peças NEXPRO, destinada aos veículos mais antigos e que 
oferecem 12 meses de garantia, e os planos de manutenção da montadora, que têm condições 
especiais para os veículos novos comercializados na feira (desconto de 50% válido para a 
aquisição do plano Essencial). 
 
Condições especiais de financiamentos do Banco CNH Industrial  
 
Durante a Transposul, o Banco CNH Industrial, representado pela marca IVECO CAPITAL, 
disponibilizará um atendimento especializado para que os clientes possam escolher as melhores 
soluções financeiras para aquisição de toda a linha IVECO e IVECO BUS, com opções de crédito 
especiais e customizadas por meio do CDC, além das linhas financiamento disponibilizadas pelo 
BNDES: Finame TFB, com taxas reduzidas e pré-fixadas, e Finame Selic pós-fixado.  
 
Clientes e concessionários também poderão contar com uma grande novidade nessa feira: a 
consulta de crédito pré-aprovado através da leitura de QR Code, em que o cliente poderá 
confirmar em segundos se possui crédito pré-aprovado junto à instituição; além do +Capital, 
aplicativo do Banco que agiliza o processo de simulação, envio de propostas e aprovação de 
crédito. 
 
Serviço - Transposul 2022 
 
Data: 13 a 16 de junho 
Horário: das 13h às 20h 
Palestra Ricardo Barion, diretor Comercial da IVECO (tema - Mercado de transportes: hoje e nos 
próximos cinco anos): dia 13, 18h. 
Endereço: Centro de Eventos FIERGS - Avenida Assis Brasil, nº 8787 
 
IVECO 
 
IVECO é uma marca do Iveco Group N.V. (MI: IVG). A IVECO projeta, fabrica e comercializa 
uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados, caminhões off-road e veículos 
para aplicações como missões off-road. A vasta gama de produtos da marca inclui as linhas Daily, 
Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o mundo. 
Gerencia unidades de produção em sete países na Europa, Ásia, África, Oceania e América Latina, 
onde produz veículos com as mais recentes tecnologias avançadas. 4.200 pontos de venda e 



 
 

 
   

serviços em mais de 160 países garantem suporte técnico onde quer que um veículo IVECO esteja 
em operação. 
 
Para mais informações sobre a IVECO: www.iveco.com.br 
 
Assessor de Imprensa – IVECO 
Marcelo Fonseca – marcelo.fonseca@redecomunicacao.com 
(+55 11) 9 9468-1351 
 
Head de Comunicação Corporativa – Iveco Group 
Jorge Görgen – jorge.gorgen@ivecogroup.com 
(+55 11) 9 8336-8241 
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