
 
 
 

 

  
 

 
 

 
A MAN Truck & Bus é uma das principais empresas da Europa no fabrico de veículos comerciais e no fornecimento de 
soluções de transporte, com uma faturação anual de cerca de 11 mil milhões de euros (2021). O portefólio de produtos 
inclui carrinhas, camiões, autocarros e motores a diesel e a gás, assim como serviços no âmbito do transporte de 
passageiros e de mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da TRATON SE, e emprega em todo o mundo mais 
de 34.000 colaboradores.  
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A MAN reorganiza a gestão do seu negócio de auto-
carros. 
 
A MAN Truck & Bus está a reorganizar a gestão do seu negócio de au-
tocarros como parte de um pacote abrangente de medidas para trans-
formar a unidade. No papel recentemente criado de "Responsável de 
Autocarros" (HoB), Barbaros Oktay assumirá a responsabilidade em-
presarial global da unidade de autocarros. Reportará directamente ao 
CEO da MAN Alexander Vlaskamp e terá responsabilidade organizaci-
onal directa pela gestão das unidades de Engenharia, Produção e Ven-
das de Autocarros. O CFO (Chief Financial Officer), o Bus CHRO (Chief 
Human Resources Officer) e o Bus CPO (Chief Procurement Officer), 
que também foram recentemente criados na organização de autocar-
ros, actuam como parceiros comerciais do HoB. 
 

• A MAN reestrutura o negócio dos autocarros e implementa nova 
gestão 

• Barbaros Oktay assume a função recém-criada de Responsável 
de autocarros (HoB) e reporta directamente ao CEO 

• HoB é responsável pela gestão das áreas de Engenharia, Produ-
ção e Vendas de Autocarros 

• Rudi Kuchta torna-se Director Executivo para o negócio de ca-
miões, autocarros e carrinhas na Áustria 

• Realinhamento organizacional como mais um passo importante 
para tornar o negócio de autocarros sustentável e rentável 

 
"Barbaros Oktay é um gestor com experiência internacional e competência 
comprovada. A sua principal tarefa será implementar consistentemente o 
nosso pacote abrangente de medidas para melhorar os lucros e tornar o 
negócio dos autocarros novamente rentável de forma sustentável. Para ga-
rantir que isto seja bem sucedido, reforçámos significativamente o papel do 
responsável pelo negócio de autocarros e a responsabilidade empresarial 
global pelo negócio de autocarros da MAN", diz Alexander Vlaskamp, CEO 
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da MAN Truck & Bus SE. "Em nome de todo o Conselho Executivo, gostaria 
de dar as boas-vindas a Barbaros Oktay ao seu novo papel e desejar-lhe 
muito sucesso nesta tarefa. Afinal, o negócio dos autocarros continuará a 
ser uma parte importante da carteira de produtos da MAN no futuro - junta-
mente com camiões, carrinhas e motores, bem como serviços relacionados 
com o transporte de passageiros e de carga". 

Barbaros Oktay iniciou a sua carreira na MAN Truck & Bus em 2004 na fá-
brica da MAN Türkiye A.Ş. em Ancara e desde então ocupou vários cargos 
de gestão de autocarros dentro do Grupo. Mais recentemente, Oktay ocupou 
os cargos de Chefe de Soluções de Autocarros na TRATON e de Chefe de 
Engenharia de Autocarros, Gestão de Produtos e Projectos na MAN Truck 
& Bus SE como Vice-Presidente Sénior. No seu novo cargo de Responsável 
de Autocarros, assume o papel de liderança no negócio de autocarros da 
MAN a partir de Rudi Kuchta, que se torna o novo Director Executivo da 
MAN Truck & Bus Austria e substitui Robert Katzer. Katzer muda-se para a 
MAN Truck & Bus SE após seis anos na Áustria e assumirá o cargo de Chefe 
de Vendas de Autocarros na nova estrutura. 

"Rudi Kuchta geriu o negócio dos autocarros durante muitos anos e foi um 
contacto importante e digno de confiança para os nossos clientes. Mais re-
centemente, ele conduziu o negócio durante a fase difícil da pandemia, onde 
importantes mercados de vendas desapareceram. Em nome de todo o Con-
selho Executivo, gostaria de lhe agradecer as suas extraordinárias realiza-
ções e o seu grande empenho no negócio dos autocarros e desejar-lhe o 
maior sucesso na sua próxima função como nosso novo Director Executivo 
da MAN Truck & Bus Austria", diz Alexander Vlaskamp. 

 

Medidas abrangentes para um negócio de autocarros sustentável e 
rentável 

As vendas no negócio dos autocarros caíram de cerca de 7.400 unidades 
em 2019 para cerca de 4.600 unidades em 2021. A situação também se 
manteve tensa no último exercício financeiro de 2022. Embora as vendas 
tenham aumentado em cerca de 180 unidades para cerca de 4.800 veículos 
em comparação com 2021. Mas a recuperação, especialmente no mercado 
dos autocarros, que foi particularmente atingido pela crise do Corona Virus, 
continua a ser lenta. Para além da crise na Ucrânia, existem outros desafios 
devido à indefinição da situação económica global na Europa e ao aumento 
associado dos custos de matérias-prima e energia. 
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Para uma reviravolta bem sucedida do negócio dos autocarros, a MAN defi-
niu medidas abrangentes para melhorar os ganhos, incluindo medidas para 
melhorar tanto os custos como as vendas. Com o realinhamento organiza-
cional, outro passo importante está a ser dado para conduzir o negócio de 
autocarros de volta ao caminho do sucesso. 

O CEO Alexander Vlaskamp está convencido de que o negócio de autocar-
ros da MAN pode olhar para o futuro com confiança, apesar da situação 
tensa: "A MAN tem uma das mais modernas e inovadoras carteiras de auto-
carros urbanos, autocarros interurbanos e autocarros de turismo do mer-
cado. Os veículos multi-premiados são extremamente bem recebidos pelos 
operadores, condutores e passageiros. Estes grandes produtos, a nossa 
equipa altamente motivada e a proximidade aos nossos clientes são os me-
lhores pré-requisitos para um desenvolvimento positivo no segmento dos 
autocarros". 
 
  


