
 

   

Linha IVECO Tector é a escolhida para recuperação da 

BR-116 em Minas Gerais 

Dez caminhões, adquiridos pela Guaraná Diesel, foram utilizados nas 
primeiras ações da iniciativa privada no trecho entre as cidades de 

Governador Valadares e Além Paraíba  

  
 
A linha IVECO Tector oferece uma vasta gama de modelos adaptáveis às múltiplas demandas do 
mercado com conforto, economia e perfomance. Foi justamente por essa junção de qualidades que 
a empresa de conservação de rodovias, Guaraná Diesel, localizada no Espírito Santo, adquiriu dez 
unidades da linha para a sua nova empreitada: as intervenções no trecho mineiro da BR-116, entre 
as cidades de Governador Valadares e Além Paraíba, um dos principais eixos rodoviários do país. 
As benfeitorias, que pela primeira vez foram feitas pela iniciativa privada, devem aumentar a 
capacidade de fluxo e proporcionar mais segurança viária. 
  
“Optamos pelos caminhões da linha Tector para esta importante obra porque são veículos 
confiáveis e que proporcionam conforto, boa dirigibilidade e segurança aos nossos motoristas”, 
ressalta um dos sócios da empresa, Douglas Tofoli Carlesso. 
  
Dos dez veículos escolhidos, três foram do modelo Tector 24.280 que conta com o premiado motor 
FPT N67.  O caminhão é reconhecido por oferecer o melhor custo operacional da categoria, com 
alta performance e baixo consumo de combustível. Outros sete caminhões são do versátil Tector 
11-190. Ambos os modelos estão cada vez mais presentes em empresas do setor de transportes de 
cargas do Brasil.  
  
Para George Carloto, gerente de Vendas Corporativas e Vendas ao Governo da IVECO, os 
resultados positivos alcançados pela marca nos últimos anos estão diretamente ligados aos 
vínculos criados e mantidos com autônomos e transportadores. “O nosso foco é voltado totalmente 
para a satisfação dos nossos clientes. Dessa forma, entendemos que o crescimento das vendas é um 
reflexo natural da nossa dedicação em desenvolver soluções diversificadas pautadas pela 
tecnologia, pela sustentabilidade e pela parceria”, salienta. 
  

Fidelização 

Esta não foi a primeira vez que a Guaraná Diesel, que carrega na marca o nome do distrito em que 
está localizada no Espírito Santo, aumenta a sua frota com caminhões IVECO. Carlesso conta que 



 

 

 
   

a fidelização com a marca aconteceu já há algum tempo por meio da concessionária Autoviva, 
na unidade de Cariacica (uma segunda loja fica em Linhares, também no Espírito Santo). 

“A IVECO foi a primeira a abrir as portas pra gente. A facilidade para conseguir o crédito, sem 
dúvida, é um diferencial. Foi com um desses créditos que conseguimos, inclusive, viabilizar 
essa última compra”, afirma Carlesso.  

A negociação do crédito foi realizada por meio da IVECO CAPITAL que oferece soluções 
financeiras completas e customizadas para atender os clientes e concessionários das marcas do 
Iveco Group. A marca disponibiliza opções de crédito alinhadas às necessidades do mercado, 
além de promover suporte e agilidade para as transações.  

A Guaraná Diesel realiza a manutenção em cerca de mil quilômetros de rodovias pelo Brasil. 
Para esse trabalho ela conta, atualmente, com 28 veículos IVECO na frota. 

 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 e S-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 
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