“Novas oportunidades de carreira”

DAF Caminhões
no Brasil

Dirija sua carreira

DAF, um mundo de oportunidades

Fabricante global de caminhões
Premium se expande na América
do Sul
A DAF Trucks é uma fabricante global de caminhões que em breve estará
oferecendo caminhões de qualidade líder aos nossos clientes da América
do Sul.
A DAF Trucks is é um fabricante de
sucesso e de rápido crescimento na
Europa, América do Norte e Ásia. A
DAF integra a PACCAR, líder global em
tecnologia nas áreas de design, fabricação
e suporte ao cliente no segmento de
caminhões de primeira linha de portes
leve, médio e pesado sob as marcas DAF,
Kenworth e Peterbilt. A PACCAR projeta
e fabrica motores a diesel avançados,
além de fornecer serviços financeiros
personalizados, tecnologia da informação
e peças de caminhão relacionadas ao seu
ramo de negócios principal.
Nossos caminhões oferecem excelente
confiabilidade, baixo custo de propriedade
e conforto de primeira categoria ao
motorista. Estamos planejando a
construção de uma fábrica de categoria
mundial em Ponta Grossa, Paraná, Brasil.
O Brasil é um mercado importante de
caminhões, com vendas no varejo de 125
mil unidades de veículos de mais de 10
toneladas métricas em 2010.

Nossos engenheiros estão desenvolvendo
os caminhões do amanhã. Eles têm
acesso aos mais recentes recursos em
design e centros de testes de motor de
alta tecnologia, a DAF é o “Centro de
excelência” da PACCAR no setor de
desenvolvimento de motores.

Oportunidades de crescimento no mercado
de caminhões da América do Sul
Mercado de caminhões de ≥6 toneladas no Brasil (000s)
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Cada aplicação de transporte tem requisitos
exclusivos; portanto, cada veículo DAF é construído sob encomenda, utilizando uma gama de
configurações de cabines, chassis, sistemas de
transmissão e eixos. Três veículos (LF, CF e XF105)
com um padrão de qualidade: o melhor. Para
qualquer desafio, existe um DAF à altura.
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Marco Davila:

“A DAF oferece excelentes
oportunidades de carreiras”
“Há mais de 40 anos, os veículos Kenworth
da PACCAR têm uma participação
significativa no mercado em países da
América do Sul a oeste dos Andes. A
PACCAR agora está progredindo com
a introdução de veículos DAF no Brasil.
Os resultados de rigorosos testes em
caminhões DAF na América do Sul têm
sido excelentes e nós selecionamos Ponta
Grossa como o local para uma instalação
de produção da DAF no Brasil. A vasta
experiência e tradição da DAF, por mais de
oitenta anos, juntamente com a força global
incomparável da empresa nos dá uma
posição bastante sólida para aproveitar as
oportunidades do dinâmico e crescente
mercado de caminhões da América do
Sul.”
“Construir uma nova organização no Brasil
é uma excelente oportunidade e você
pode fazer parte dela. Estamos recrutando
para cargos operacionais, de pessoal
e executivos. Temos vagas abertas em
uma grande variedade de áreas, como

engenharia, desenvolvimento de produtos,
produção, vendas, marketing, compras e
recursos humanos.”

Trabalhar na DAF
“Trabalhar na DAF significa trabalhar em
um ambiente colaborativo internacional no
qual a abordagem orientada a resultados
e a determinação andam lado a lado. Os
canais de comunicação são agilizados
e há cooperação entre as diferentes
áreas especializadas. A demanda por
seus conhecimentos, iniciativas, ideias e
criatividade será constante. Nosso desafio
é melhorar sempre; nosso cotidiano
operacional é pelo aprimoramento contínuo
dos níveis de qualidade e de eficiência.”
“A DAF é uma empresa fascinante
para se trabalhar, com oportunidades
dinâmicas, ambiciosas, internacionais e
excelentes. Mantenha-se conectado à
DAF. Acompanhe a evolução empolgante
da DAF no Brasil no nosso site,
www.dafcaminhoes.com.br”

A PACCAR, sediada em Bellevue (Washington, EUA)
é uma empresa líder global em tecnologia nas
áreas de design, fabricação e suporte ao cliente
no segmento de caminhões de primeira linha de
portes leve, médio e pesado sob as marcas DAF,
Kenworth e Peterbilt.
A PACCAR também projeta e fabrica motores a
diesel avançados, fornece serviços financeiros
e tecnologia da informação e distribui peças de
caminhão relacionadas ao seu ramo de negócios
principal. A PACCAR foi fundada em 1905 e se
mantém continuamente lucrativa desde 1938.
A PACCAR entrega seus produtos e serviços
aos clientes em todo o mundo por meio de uma
ampla rede de distribuidores com cerca de 1.800
locais. A PACCAR International comercializa os
produtos da empresa em mais de 100 países e
está expandindo sua rede de distribuidores em
todo o mundo.
Mais informações: www.paccar.com

Jack Bartels, engenheiro de produção

Zheng Yan, gerente de commodities

“Desde muito pequeno eu me interesso
por motores. Por isso, após concluir meus
estudos, trabalhar na DAF foi a próxima
etapa lógica. Atualmente, sou responsável
pela Engenharia Simultânea de novos
tipos de motores. Uma das coisas que
tornam este trabalho especialmente
atraente é que posso, de fato, influenciar o
processo de produção. Isso ajuda a atingir
nossa meta global de aprimoramento
contínuo. Este é um trabalho desafiador,
com grande responsabilidade, diversidade
e liberdade.”

“Vim para a DAF devido ao caráter
internacional, dinâmico e multidisciplinar
da empresa, que oferece grandes desafios e
oportunidades para o desenvolvimento pessoal.
O envolvimento com caminhões traz uma
dimensão extra ao meu interesse na indústria
automotiva. Como gerente de commodities,
você é o elo entre fornecedores externos e a
DAF - de fato, uma função-chave. Com base
em uma pesquisa criteriosa, você determina
qual fornecedor melhor atende a todos os
requisitos. Você julga a qualidade, o preço e a
confiabilidade para criar as soluções certas.”

 ACCAR - visão geral
P
Todo o ano de 2010
• Vendas e receita consolidada de US$ 10,29
bilhões.
• Lucro líquido de US$ 457,6 milhões.
• Fluxo de caixa operacional de US$ 1,55 bilhão.
• Atingiu lucros líquidos por 72 anos
consecutivos.
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A DAF Trucks N.V.
Hugo van der Goeslaan 1
P.O. Box 90065
5600 PT Eindhoven
Holanda
Tel.: +31 (0) 40 21 49 111
Fax: +31 (0) 40 21 44 325
www.daf.com
HQ-BR:0911

driven by quality

