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Resumo: Grande parte das empresas existentes apresenta dificuldade em gerenciar as 
pressões que vivem em função da concorrência e da seleção de mercados nos quais decidem 
competir. Todas as organizações sentem a pressão intuitivamente, mas é geralmente difícil 
enxergar o sistema de pressão como um todo. Neste cenário, o presente trabalho pretende 
trazer uma contribuição à compreensão da competição do setor automobilístico nacional, 
mapeando o segmento de caminhões semipesados em três momentos transversais e 
analisando perspectivas de possíveis alterações no segmento estudado, valendo-se para isto 
do instrumento dos mapas de pressão. O sistema de pressões competitivas foi analisado para 
os anos de 2001, 2003 e 2005, período no qual se notou algumas importantes alterações no 
setor, como por exemplo, a entrada e saída de vários players, fato que mostra que não 
existem barreiras significativas de entrada e que a rivalidade neste mercado é bem acirrada. 
Foi possível ainda gerar inferências dos próximos movimentos estratégicos neste setor 
estudado.  

Palavras-chave: Mapeamento de pressões competitiva; Indústria automobilística; 
Caminhões semipesados. 

1. Introdução e Objetivos 

Diante das grandes pressões existentes nos mercados altamente competitivos, muitas 
empresas existentes têm dificuldade em lidar com suas decisões necessárias para enfrentar os 
concorrentes.  O mercado brasileiro de caminhões semipesados apresenta uma situação deste 
tipo, principalmente pelo fato de mudanças ocorridas em termos de novos entrantes, saídas e 
novas configurações produtivas dos concorrentes.  Desta forma, é importante compreender 
como transcorreram as mudanças no sistema de pressões competitivas, de forma a 
compreender melhor a existência ou não de barreiras de entrada.  

Assim, o objetivo deste trabalho é analisar o setor automobilístico através da utilzação 
do mapeamento de pressões visando a análise de um segmento importante do mercado 
nacional de caminhões, em três momentos diferentes, a fim de compará-los e gerar insights de 
possíveis alterações dos mapas do segmento estudado. 

Como proposição a ser verificada de forma qualitativa pressupõe-se que o segmento 
de caminhões semipesados no mercado nacional vem enfrentando grandes alterações nos 
últimos anos em função da pressão exercida pelos grandes detentores de mercado, que se 
refletiu nas mudanças de market share. 
 
 
2. Quadro teórico 

Estudos sobre o estado futuro das diferentes indústrias, da ciência ou da tecnologia 
estão se tornando cada vez mais importantes para o desenvolvimento da estratégia de 
negócios das empresas (CORTADA e FRASER, 2005). Para se construir a estratégia para o 
futuro de um determinado negócio é necessário primeiro se entender e ter capacidade de 
administrar muito bem os cenários presente e passado de pressões competitivas existentes. 
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No entanto, de acordo com D’aveni (2002), grande parte das empresas existentes não 
conseguem gerenciar muito bem a pressão que vivem em função da concorrência e da seleção 
de mercados pela qual optam. Todas as organizações sentem a pressão intuitivamente, mas é 
geralmente difícil enxergar o sistema de pressão como um todo – um padrão complexo de 
deslocamentos e contatos de sobreposição entre rivais que continuamente alteram o clima da 
industria, através de incentivos aos players para competir, se conterem ou até cooperarem 
formalmente. Felizmente, estes sistemas podem ser mapeados e analisados e, é neste sentido 
que o presente trabalho pretende trazer uma contribuição ao setor automobilístico nacional, 
mapeando o segmento de caminhões semipesados em três momentos transversais e analisando 
possíveis alterações no segmento estudado. 

De acordo com Furrer e Thomas (2000), a literatura sobre estratégia oferece diferentes 
ferramentas e métodos para analisar a rivalidade e a dinâmica competitiva. Para Pereira (et. al, 
2005), destacam-se a matriz de rivalidade (FURRER e THOMAS, 2000), o mapeamento de 
grupos estratégicos (FEKA et. al, 1997) e sistemas de pressões competitivas (D’AVENI, 
2002), sendo este último utilizado pela pesquisa objeto deste artigo. 
 
 
3. Metodologia 

O artigo foi desenvolvido como uma pesquisa exploratória. Inicialmente elaborou-se 
revisão bibliográfica sobre estratégias competitivas e mapas de pressão. A pesquisa 
exploratória foi desenvolvida com dados secundários do setor automobilístico caminhões 
(ANFAVEA, 2006; MOLICARBOOK, 2001, 2003, 2005), sobretudo o segmento de 
semipesados, mapeando sua evolução e pressões competitivas em três momentos diferentes.  

A definição da segmentação dos caminhões em diferentes nichos foi baseada na 
ANFAVEA (2006), onde os caminhões são considerados semipesados quando: 
Caminhão-chassi (Plataforma) = Peso Bruto Total ≥ 15t e Carga Max. Transp. ≤ 45t. 
Caminhão-trator (cavalo mecânico) = PBT ≥ 15t e PBTCombinado < 40t. 

Após a definição dos principais players do mercado de caminhões nacional para o 
segmento de semipesados, quantificou-se as pressões exercidas entre os mesmos em 
momentos diferentes pesquisados (cortes no tempo: 2001, 2003 e 2005), conforme fórmula 
abaixo (adaptada de D’AVENI, 2002): 

 
Pi,j = IMi,j x TIi,j, onde: 

 
Pi,j = Pressão exercida pelo competidor i no momento j num dado mercado; 
IM i,j = Importância do Mercado, medido através da representatividade (%) do segmento de 
semipesados sobre o total do mercado nacional de caminhões: 
IM i,j = (Volume semipesadosi,j * Preço médio semipesadosi,j) / (Volume totali,j * Preço médio 

total ponderadoi,j) 
TIi,j = Tamanho da Incursão, medido através do market share atingido pela firma i; 

Os dados secundários, sobre o período de 2001 a 2005, foram levantados através de 
fontes oficiais como a ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores, 2006) e a Tabela de Preços Molicar (MOLICARBOOK, 2001 a 2005). Para os 
mapas de pressão competitiva utilizou-se a simbologia baseada na literatura (D’AVENI 2002, 
CARVALHO e LAURINDO, 2003). Para as análises qualitativas, utilizou-se como base as 
informações contidas na Tabela Molicar (2000 a 2005) sobre lançamentos ocorridos. 
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4. Resultados e análises 

As Tabelas 1 a 3 exibem a participação das principais empresas fabricantes de 
caminhões no segmento de semipesados e total nacional, além do cálculo do preço médio dos 
semipesados e preço médio ponderado do mercado de caminhões de cada empresa, em 2001, 
2003 e 2005 respectivamente. Exibem ainda, os cálculos de pressão competitiva, de acordo 
com a descrição no item 3. 

TABELA 1 – Empresas atuantes no segmento nacional de caminhões semipesados em 2001 

Empresas
Volume Preço méd. Mark. Share Volume Preço méd. pond. IM TI Pressão
(unid.) (R$) (%) (unid.) (R$)

Ford MC Brasil Ltda. 2495 85000 16,7 13114 57.752,25 0,2800 16,7 4,67

GM do Brasil Ltda. 287 66300 1,9 3923 42.295,62 0,1147 1,9 0,22

Internacional 359 87000 2,4 705 104.177,30 0,4253 2,4 1,02

DaimlerChrysler Brasil Ltda. 7124 86000 47,6 21135 75.331,39 0,3848 47,618,32

Scania L.A. Ltda. 198 103000 1,3 5428 143.467,94 0,0262 1,3 0,03

Volvo Brasil Ltda. 0 0,0 4209 170.000,00 0,0000 0,0 0,00

VW Brasil Ltda. 4502 83700 30,1 17844 62.645,17 0,3371 30,110,14

Iveco Mercosul Ltda. 0 0,0 3209 41.300,00 0,0000 0,0 0,00

Totais 14965 100,0 70509

Mercado Semipesados Mercado Nacional Presão = IM * TI

 
Fonte: Adaptado de ANFAVEA (2006) e MOLICAR BOOK (2001). 

 

 

TABELA 2 – Empresas atuantes no segmento nacional de caminhões semipesados em 2003 

Empresas
Volume Preço méd. Mark. Share Volume Preço méd. pond. IM TI Pressão
(unid.) (R$) (%) (unid.) (R$)

Ford MC Brasil Ltda. 2976 92000 16,4 13269 73.160,90 0,2820 16,4 4,62

GM do Brasil Ltda. 3 73000 0,0 9 48.766,67 0,4990 0,0 0,01

Internacional 0 0,0 0 0,00 0,0000 0,0 0,00

DaimlerChrysler Brasil Ltda. 8197 126000 45,2 21005 122.327,02 0,4020 45,218,15

Scania L.A. Ltda. 21 177000 0,1 4127 259.577,66 0,0035 0,1 0,00

Volvo Brasil Ltda. 322 126000 1,8 4713 269.478,46 0,0319 1,8 0,06

VW Brasil Ltda. 6633 110000 36,5 20752 92.409,17 0,3805 36,513,90

Iveco Mercosul Ltda. 0 0,0 1400 45.272,86 0,0000 0,0 0,00

Totais 18152 100,0 66363

Mercado Nacional Presão = IM * TIMercado Semipesados

 

Fonte: Adaptado de ANFAVEA (2006) e MOLICAR BOOK (2003). 
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TABELA 3 – Empresas atuantes no segmento nacional de caminhões semipesados em 2005 

Empresas
Volume Preço méd. Mark. Share Volume Preço méd. pond. IM TI Pressão
(unid.) (R$) (%) (unid.) (R$)

Ford MC Brasil Ltda. 4787 125000 20,3 15874 104.676,42 0,3601 20,3 7,32

GM do Brasil Ltda. 0 0,0 2 0,00 0,0000 0,0 0,00

Internacional 0 0,0 0 0,00 0,0000 0,0 0,00

DaimlerChrysler Brasil Ltda. 9028 162000 38,3 22847 164.442,82 0,3893 38,314,92

Scania L.A. Ltda. 8 270000 0,0 5225 384.823,92 0,0011 0,0 0,00

Volvo Brasil Ltda. 1220 155000 5,2 5944 270.238,90 0,1177 5,2 0,61

VW Brasil Ltda. 8287 162000 35,2 23532 133.305,45 0,4280 35,215,06

Iveco Mercosul Ltda. 225 144000 1,0 3077 140.002,11 0,0752 1,0 0,07

Totais 23555 100,0 77260

Presão = IM * TIMercado Semipesados Mercado Nacional

 

Fonte: Adaptado de ANFAVEA (2006) e MOLICAR BOOK (2005). 

 

 
A evolução do mercado nacional de caminhões semipesados pode ser visualizada na 

Figura 1. Observa-se que, das oito empresas que atuam (ou atuaram) no segmento, apenas três 
detêm a maior parte do mercado, porém não de maneira estável, fato que levou a sua escolha 
para o estudo. Existiram nos últimos anos uma série de ações, como lançamentos, saídas e 
entradas de novas empresas no nicho, fatos que levaram a uma distribuição atual talvez mais 
equilibrada, porém ainda não estável entre as empresas mais fortes no segmento: 
DaimlerChrysler, Volkswagen, Ford e Volvo, respectivamente. Os mapas de pressão 
detalham tais constatações. 
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FIGURA 1 – Evolução do Market Share do segmento nacional de caminhões semipesados 
Fonte: Adaptado de ANFAVEA (2006). 
 

 

A Figura 02 exibe a evolução do preço médio por empresa no segmento de caminhões 
semipesados, para os anos de corte que se arbitrou para a realização dos mapas. Observa-se 
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um crescimento relativamente linear no geral, exceto pela Scania que saiu do mercado em 
questão em 2005, levando os preços dos poucos modelos que possuía na categoria para um 
patamar muito mais próximo dos veículos pesados. A Volkswagen (VW) também procurou 
igualar seus preços médios aos dos principais concorrentes DaimlerChrysler (DC) e Volvo, 
principalmente com o lançamento da Família Constellation em 2005. Neste sentido, pode-se 
dizer que as empresas que possuíam neste último ano uma estratégia mais voltada a custo, 
seriam a Ford e Iveco, a segunda como entrante no segmento.      

Adaptando-se da literatura (D’AVENI 2002, CARVALHO e LAURINDO, 2003), e 
considerando as informações e análises acima, geraram-se os mapas de pressões competitivas 
constantes nas Figuras 3 a 5. Nos mapas, as empresas são representadas por círculos, cujos 
diâmetros representam o market share no segmento de caminhões semipesados, e os tons de 
cinza e as espessuras das bordas significam o market share nacional de caminhões, sendo a 
mais escura e com borda mais espessa a líder, e a mais clara e de borda fina a de menor 
participação. As setas significam a pressão exercida, sendo as cinzas cheias pressões diretas a 
alguma ação ocorrida no segmento e as listadas representam uma ação indireta, ou seja, algo 
que ocorreu em um mercado próximo mas pode ter impactado no segmento objeto de estudo. 
As setas de bordas tracejadas significam que as empresas saíram do segmento em questão, ou 
até, do mercado nacional.   
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FIGURA 2 – Evolução do preço médio do segmento nacional de caminhões semipesados 
Fonte: Adaptado de MOLICAR BOOK (2001, 2003, 2005). 
 

 

Conforme Tabela 1, as empresas que atuavam no mercado de caminhões semipesados em 
2001, com suas respectivas participações, eram: DC (47,6%), VW (30,1%), Ford (16,7%), 
International (2,4%), General Motors (GM) (1,9%) e Scania (1,3%). Os últimos e principais 
acontecimentos que anteciparam o quadro de pressões competitivas exposta pela Figura 3, 
foram: 
a)  A VW apresenta uma série de lançamentos, como os veículos 17.210, 17.220 e 17.300 

6x2, entre 1999 e 2000, fato que afetou fortemente a maioria dos concorrentes, visto que o 
segmento possuía até então uma lacuna nesta tonelagem (o máximo oferecido era 16t, 
praticamente pelo mesmo preço que a VW ofereceu 17t); os pesados 26.220 e 26.260 6x4, 
e 40.300 4x2, que exerceram pressão indireta (seta listada) na International e Scania, que 
sempre foram mais tradicionais no mercado de pesados.  
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b)  A DC, em resposta, lança em 2001 apenas um modelo no segmento, o 2428 6x2, para 
combater o 24.250 da VW; e lança ainda em 2000 o pesado 1938 4x2, pressionando 
indiretamente a Scania também. 

c)  A Ford lança no fim de 2000 o veículo 1621 nas versões 4x2 e 6x2, substituindo seu 
antigo 1617, para concorrer de forma mais direta ao líder de mercado da DC 1620, ao 
campeão de preço 16.220 da GM e ao International 16t. 
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FIGURA 3 – Mapa das pressões competitivas no segmento de caminhões semipesados no momento 01 – Ano 
de 2001 

 

 

Conforme Tabela 2 e Figura 4, de 2001 para 2003, a dinâmica do mercado mudou. A GM 
e a International saíram do mercado, a Scania teve sua pequena participação ainda mais 
reduzida (de 1,3% em 2001 para 0,1% em 2003), a DC teve seu Market share também 
reduzido, enquanto a Ford se manteve e a VW cresceu no segmento. A Volvo entrou no 
segmento com sua Família VM, conforme descrito abaixo: 
 a)  A Volvo, utilizando cabinas Renault, entra no segmento de caminhões semipesados com o 

lançamento da linha VM 17 e 23 t, com 210 e 240 CV e nas versões 4x2 e 6x2 
respectivamente. A maior novidade é o número de opções de cabinas, por exemplo, com 
possibilidade de leito com cama. Tal lançamento, impacta fortemente nos mercados da 
VW, DC e Ford. 

b)  A VW lança o Titan 18.310 4x2 e 6x2, ampliando ainda mais o nicho dos semipesados. A 
estratégia da VW foi criar um produto que se adeque ao transporte de volumes grandes 
volumes, porém com um investimento e custo operacional bem inferior aos pesados. Tal 
fato atacou fortemente a DC, com seu 1938 lançado em 2000, porém mais robusto e mais 
caro. A Ford também sofreu com seus pesados e a Scania foi atacada indiretamente, sendo 
este o “golpe fatal” para a saída do segmento em estudo. 

c)  A DC lança apenas o 1944 6x2, pressionando indiretamente ainda a Scania. 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 

d)  A Ford, em resposta à estratégia de 2001 da VW e à Volvo, substitui sua linha 16t para 
17t, e lança os pesados 2622 e 2626 6x4 também como resposta à VW.  
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FIGURA 4 – Mapa das pressões competitivas no segmento de caminhões semipesados no momento 02 – Ano 
de 2003 

 

 
De acordo com a Tabela 3 e Figura 5, de 2003 para 2005, o mercado se redistribuiu. A 

Scania também não resistiu às pressões e saiu do segmento, a Volvo, entrante em 2002, 
cresceu de 1,8% em 2003 para 5,2% em 2005, a DC continua perdendo participação e, apesar 
de continuar líder no segmento, perdeu a liderança geral para a VW, a Ford apresentou 
significativo aumento de share, e um houve um novo entrante, a Iveco, com uma participação 
ainda pequena em 2005 (1,0 %). Os principais acontecimentos, que levaram à construção do 
cenário da Figura 5, foram: 
a)  A VW lança em 2004 a sua linha de veículos eletrônicos, característica que era ganhadora 

de pedidos da DC; 
b)  A DC lança a Família Atego (15, 17 e 24t, com motores de 180 a 250 CV, cabinas 

simples, estendida e leito) em 2004, fazendo frente à Família VM da Volvo, e veículos 17t 
da VW e Ford. Lança ainda, em 2005, a Família Axor, com diversos modelos de 19 a 33t 
e motores de 330 a 450 CV, atacando, no caso do 19t, o VW Titan. 

c)  A Ford, em resposta à Volvo VM, lança em 2004 seus modelos 2421 e 2422 6x2 e 2324 
6x2, o que também combate ao Atego da DC e à VW.  

d)  A Iveco entra no mercado em 2004 com sua linha Eurocargo Tector, com veículos 17t 
4x2 e 6x2, com o menor preço da categoria, pressionando assim, a VW e Ford, que se 
diferenciam pelo baixo preço. 
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FIGURA 5 – Mapa das pressões competitivas no segmento de caminhões semipesados no momento 03 – Ano 
de 2005 

 

 

5. Considerações Finais 

Dado o exposto, pode-se concluir que o presente estudo possibilitou uma melhor 
compreensão de como evoluiu a competição no setor de caminhões semipesados no mercado 
brasileiro. Neste tipo de estudo, a utilização dos mapas de pressões competitivas pode ser uma 
ferramenta interessante para se analisar e representar os diferentes momentos de um 
determinado mercado, auxiliando à tomada de decisão estratégica de uma determinada 
empresa ou instituição.   

De acordo com Porter (1991), as pressões competitivas podem ser baseadas em cinco 
forças: poder do comprador, poder do fornecedor, barreiras de entrada, desafios impostos por 
produtos substitutos e, rivalidade entre os concorrentes. As características destas forças pode 
ser observadas na evolução do mercado nacional de caminhões semipesados, conforme foi 
discutido no item Resultados. Por exemplo, as entradas e saídas de diversos players mostram 
que não existem barreiras de entrada significativas e, ainda, que a rivalidade pelo mercado em 
questão é bem acirrada. Conclui-se ainda que a proposição deste estudo foi confirmada, pois 
houve várias mudanças no quadro geral do segmento de caminhões semipesados, no qual 
Scania, GM e International saíram do segmento (e estas duas últimas do mercado nacional de 
caminhões como um todo), VW foi a empresa que mais cresceu no segmento (apesar de 
ligeira queda em 2005) e a Ford apresentou um crescimento linear e constante, apesar ainda 
da grande distância das duas grandes.  

Como previsão de futuros movimentos estratégicos, apoiada nas análises dos mapas do 
item 4 e na visão do autor, pode-se dizer que o mercado atingiu um certo equilíbrio entre os 
três grandes (DaimlerChrysler, VW e Ford), todos com seus modelos 17t, 18 e 19t (Axor 
1933 e 2533 6x2, VW Titan 18t e  Linha Constellation 19 e 25 t, e os Ford 17t, 
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respectivamente). Talvez, desde de 2005, a maior pressão venha da DaimlerChrysler, pois 
esta pode apresentar uma certa recuperação deste mercado nos próximos anos. No entanto, 
para combater o Atego da DaimlerChrysler e pelo fato da constante evolução das normas de 
ruído e exigência dos clientes para veículos que rodem grandes distancias, possibilitando 
pernoite ou transporte de um terceiro passageiro, podem levar a VW e a Ford a renovarem 
suas cabinas em breve, vide a linha VW Constellation 19 e 25t com lançamento em Outubro 
de 2005. No segmento de 24t 6x2, principalmente dividido em 2005 entre DaimlerChrysler 
(Atego), Volvo (Linha VM) e Ford (24t com cabina mais simples e bem mais barato), é bem 
possível uma investida em breve da VW (provavelmente já com uma nova cabina) para 
combater diretamente DaimlerChrysler e Volvo e, da pequena entrante Iveco, líder em preços 
em 2005, caso realmente esta queira se firmar no segmento. Finalmente, o fato de a VW ter 
lançado sua linha Constellation em 2005, mantendo a linha antiga, sob o moto de “oferecer 
produtos de alta tecnologia e baixo preço num mesmo segmento”, talvez leve as demais 
empresas a pelo menos estudarem um posicionamento similar.  

Há limitações no estudo,  como o fato de não se possuir acesso aos faturamentos 
nacionais de todas as empresas citadas, foi necessário adaptar o modelo proposto por D’Aveni 
(2002), de acordo com o exposto no item sobre metodologia. Tal fato pode ter acarretado em 
alguma perda de precisão, embora tenha mantida a linha de análise deste modelo.  

Como sugestões para próximas pesquisas, pode-se propor a utilização do presente 
estudo como um ponto de partida para o mapeamento das pressões competitivas e possíveis 
próximas ações dos players no mercado de caminhões, gerando assim, possibilidades de se 
obter melhoria do processo de tomada de decisão no setor de transporte nacional. 
 
 
6. Referências Bibliográficas 

ANFAVEA, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Informações gerais do setor 
automobilístico caminhões. Disponível em: <http://www.anfavea.com.br>. Acesso em: 24. março 2006. 

CARVALHO, M.M. & LAURINDO, F.J.B. Estratégias para a competitividade. São Paulo: Editora Futura, 
2003. 

CORTADA, J.W. & FRASER, H.E. Mapping the future in science-intensive industries: lessons from the 
pharmaceutical industry. IBM Systems Journal. v. 44, n. 1, p. 163-183, 2005. 

D’AVENI, R.A . Competitive Pressure Systems Mapping and Managing Multimarket Contact. MIT Sloan 
Management Review, v. 44, n. 1, p. 39-49, 2002. 

FEKA, V.; XOURIS, D. & TSIOTRAS, G. Mapping strategic groups: an international example. Journal of 
Business &Industrial Marketing , v.12, p. 66-75, 1997. 

FURRER, O. & THOMAS, H. The Rivalry Matrix: understanding rivalry and competitive dynamics. European 
Management Journal, v. 18, n.6, p. 619-637, 2000. 

MOLICAR  Serviços Técnicos de Seguros Ltda. MOLICAR BOOK . São Paulo: 2000 a 2005. 

PEREIRA, P.L.S.; CARVALHO, M.M. & LAURINDO, F.J.B. Sistema de Pressões Competitivas: mapeamento 
de um segmento da indústria de alimentos. VIII SIMPOI , 2005. 

PORTER, M. Estratégia competitiva: técnicas para a análise de indústrias e da concorrência. 8. Ed. Rio de 
Janeiro: Editora Campus, 1991. 

 


