International Caminhões nomeia diretor Comercial para
operação Brasil
São Paulo, 26 de março de 2012 – A International
Caminhões, pertencente ao grupo de operações da
Navistar South America, nomeou Marcelo Maceira
como diretor Comercial para operação brasileira. O
executivo será responsável no País pelas áreas de
Vendas e Rede de Concessionária. Com a nova
missão, ele ficará locado na sede administrativa da
empresa em São Paulo, capital, e responde,
diretamente, ao presidente e CEO da Navistar
South America, Waldey Sanchez.
Marcelo Maceira é o diretor Comercial
da International Caminhões no Brasil

Maceira é uruguaio e já atuava na operação
brasileira de caminhões com a posição de diretor executivo de Vendas e Marketing da
NC², onde era responsável pelas vendas mundiais da joint venture. Anteriormente, o
executivo trabalhou durante 20 anos na Navistar. Ingressou na empresa como trainee
em Administração de Vendas, depois foi para área de Vendas, Marketing e
Desenvolvimento da Rede de Distribuidores do Grupo Navistar Caminhões e Motores
até chegar a ser vice-presidente regional para os mercados da América Latina e
Caribe. O executivo é formado em Economia pela Universidade de Wisconsin e com
pós-graduação em Administração em Negócios pela Universidade Barry, nos Estados
Unidos.
Sobre a International Caminhões – A International Caminhões é a marca de
caminhões da norte-americana Navistar International Corporation (NYSE: NAV). No
Brasil, a operação da montadora é gerenciada pela Navistar South America, holding
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INTERNATIONAL. A International Caminhões produz veículos no País desde 1998 em

uma operação em Caxias do Sul (RS). Desde 2010, seus caminhões passaram a ser
comercializados nacionalmente. Atualmente, a empresa produz e comercializa dois
modelos no mercado brasileiro, o pesado International® 9800i e o semi-pesado o
International® DuraStar. Hoje, sua rede concessionária é composta por 14 revendas
que oferecem todo serviço de Assistência Técnica e Reposição de Peças. Mais
informações estão disponíveis em www.internationalcaminhoes.com.br.
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