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As vendas diretas das 
montadoras dispararam  

impulsionadas pelo negócio 
de terceirização de frota das 

empresas pelas locadoras

From the Top

Christopher Podgorski,  
presidente da Scania 

O poderoso chefinho

Renault Kwid quer reinar 
nos subcompactos   

Futuro presente

Bosch e ZF mostram o 
caminho da automação   
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Senhores, liguem 
seus motores
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otimizadas em uma só categoria, bati-
zada agora de Produtor de Carroçarias  
e Implementos. 

A partir de agora começa a segun-
da fase do Prêmio que, assim como 
acontece tradicionalmente deste a sua 
primeira edição, terá os vencedores 
escolhidos pelo voto direto dos lei-
tores da revista e da agência e pelos 
participantes do Congresso Perspecti-
vas 2018, evento que acontecerá em 
São Paulo nos dias 9 e 10 de outubro.  
Ou seja, pelos próprios técnicos do  
setor automotivo brasileiro. 

 
ELEIÇÃO ELETRÔNICA – Outra no-
vidade desta edição do prêmio é a 
eleição totalmente eletrônica, realiza-
da em ambiente no novo site de Au-

 
do congresso também votarão por 
meio eletrônico ao longo dos dois dias 
do evento.

A divulgação dos escolhidos como Melhores do Setor Automotivo deste ano dá a 
largada ao processo que definirá os vencedores da 18ª edição do Prêmio AutoData

colheram 41 empresas, 20 veículos  
e 4 executivos para receber o título  
de Melhores do Setor Automotivo 
2017 e, assim, concorrer ao Prê-
mio AutoData, cujo processo eletivo  
começa em setembro. 

Como sempre, os cases correspon-
dentes à cada indicação serão pu-
blicados na edição de setembro da 
revista AutoData e divulgados nos bo-
letins diários da Agência AutoData de  
Notícias ao longo do mesmo mês.

 
TRÊS NOVAS CATEGORIAS – É im-
portante observar que foram criadas 
três novas categorias, duas empresa-
riais e uma de produtos: Powertrain 
[que substitui a categoria de motores]; 
Marketing, Comunicação e Propagan-
da; e Veículos Importados.

Além destas novidades, as cate-
gorias de Produtores de Carroçarias  
de Ônibus e Produtores de Imple-
mentos Rodoviários também foram 

Está começando o processo para 
a escolha do Prêmio AutoData 
2017. Os jornalistas da editora 

reuniram-se em meados de julho, em 
São Paulo, e selecionaram empresas, 
produtos e executivos que, por seus 
méritos e realizações empresariais, 
destacaram-se ao longo dos últimos 
doze meses e credenciaram-se para 

O Prêmio AutoData é o principal 
reconhecimento empresarial do setor 
automotivo brasileiro. Em 2017, chega 
à sua décima oitava edição consecuti-
va. Neste ano o evento sofreu algu-
mas alterações na sua estrutura, com 
o lançamento de novas categorias e o 
fato de que as empresas participantes 
serão homenageadas em evento úni-
co, que acontecerá em novembro em 
São Paulo. A data marcará, também,  

25 anos da AutoData Editora.
Os jornalistas de AutoData es-
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Montadora de automóveis e comerciais leves

Caoa Montadora General Motors FCA Volkswagen

Montadora de veículos comerciais

Ford Caminhões MAN Mercedes-Benz Volvo

Montadora de máquinas agrícolas e de construção

Sistemistas

Aethra Magneti Marelli Robert Bosch thyssenkrupp

Fornecedor de peças, partes e componentes

Borgwarner Neo Rodas Proma Automotiva ZEN

Powertrain

Cummins Eaton MWM Motores ZF

Produtor de carroçarias e implementos

Caio Induscar Librelato Marcopolo Randon

Gestão

Eaton Cummins Honda Mercedes-Benz PSA

Inovação tecnológica

Delphi General Motors Renault Volvo

Exportador

Marcopolo Scania Toyota Volkswagen

Marketing, comunicação e propaganda

Iveco Bus MAN Renault

Veículo automóvel

Fiat Argo Hyundai Creta VW up! TSI Conect Renault Kwid

Veículo comercial leve

Chevrolet S 10 Fiat Toro Ford Ranger Mercedes-Benz Sprinter

Veículo caminhão

Ford Cargo 816 Mercedes-Benz Actros Scania R 440 Volkswagen Delivery 8.160

Veículo ônibus

Iveco SoulClass Mercedes-Benz O-500 Volkbus 17.230 ODS Volvo Híbrido

Veículo importado 

BMW i3 Citroën Grand C4 Picasso Ford novo Fusion JAC J6 Automático

Personalidade do ano

Antônio Megale, Besaliel Botelho, Carlos Gomes, Roberto Cortes,

presidente da Anfavea presidente da Robert Bosch presidente da PSA presidente da MAN
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AGCO CNH Industrial Volvo Constrution Equipment


