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ABRATI presente em 
reuniões regionais de 
fiscalização da ANTT

Regulamento 
do Prêmio Boas 
Práticas 

No próximo mês a ABRATI 

e a ANTP divulgam o regula-

mento da terceira edição do 

Prêmio ANTP/ABRATI de Boas 

Práticas no Transporte Terrestre 

de Passageiros. O prêmio tem 

abrangência nacional.  

O processo de inscrição, 

julgamento e premiação é bas-

tante simples. As empresas 

dos segmentos interestadual 

e internacional só precisam es-

colher suas melhores práticas 

operacionais de 2012, preparar 

uma descrição delas e apresen-

tar os cases correspondentes 

—  tudo feito pela internet. 

A ABRATI tem participado, com a 

ANTT, de reuniões regionais de fis-

calização, visando melhor explicar as 

regras vigentes e ouvir sugestões das 

empresas de transporte rodoviário.

A ideia das reuniões nasceu de con-

vite do Superintendente de Fiscalização 

da ANTT, Nauber Nascimento, para que 

a diretoria da ABRATI conhecesse de 

perto a nova estrutura de fiscalização 

da agência reguladora.

Segundo o Superintendente de 

Fiscalização, as reuniões regionais têm 

por finalidade levar ao conhecimento 

dos operadores a postura que será 

Cidade do Aço recebe novos ônibus 
Scania com carroçaria Marcopolo

A Viação Cidade do Aço está incor-

porando à frota mais 30 ônibus novos 

Scania, modelo K360, todos com 

carroçaria Marcopolo G7 modelo 1050.

Do total, 16 se destinam aos 

serviços executivos e 14 ao serviço 

convencional. A empresa introduziu 

novos melhoramentos nos carros, 

como poltronas mais largas e com 

maior espaço entre elas. O assoalho 

tem acabamento tipo tábua corrida. As 

poltronas são marrons e as cortinas, 

douradas. Houve pequenas alterações 

na posição da logomarca e na tipologia 

da palavra Executivo e foi acrescentado 

o desenho  de uma bandeira.    

adotada pela fiscalização daqui para 

diante, principalmente na aplicação 

das atuais regras.

Os encontros visam também, por 

meio dos debates e discussões, esta-

belecer um consenso entre as partes 

sobre a melhor forma de agir e nivelar 

os entendimentos sobre a prestação 

dos serviços e a ação da fiscalização 

que resulte numa parceria produtiva 

entre empresas e fiscalização, tendo 

em vista chegar-se à melhor forma de 

orientação sobre como proceder na 

operação do transporte, observando as 

normas legais e sua aplicação.

Os novos Scania-Marcopolo G7 da Cidade 

do Aço são ainda mais confortáveis. 

A Rede de Comunicação do 

setor de transporte rodoviário 

de passageiros segue produ-

zindo e distribuindo em todo o 

País 2 milhões de exemplares 

do jornal Almanaque de Bordo 

(voltado ao entretenimento) e 

250.000 exemplares da revis-

ta Coquetel Diversão a Bordo 

(com jogos e passatempos). As 

empresas que operam ônibus 

com sistema de som e vídeo 

recebem vídeos com o progra-

ma TV a Bordo. Também são 

fornecidos spots gravados de 

30 segundos.  A Rede mantém 

um blog na internet e perfis no 

Facebook, no Twitter e no You 

Tube.

As atividades 
da Rede de 
Comunicação
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O presidente emérito da Marcopo-

lo, Paulo Bellini, apresentou em São 

Paulo, no dia 3 de abril, a palestra 

“Marcopolo – pessoas constroem a 

nossa história”, destacando o papel 

da motivação e do comprometimento 

dos seus colaboradores na trajetória 

de crescimento e internacionalização 

da maior encarroçadora brasileira, hoje 

uma das maiores do mundo.

Fundador da Marcopolo, Bellini 

lembrou que, em seu início, a empresa 

tinha apenas 17 funcionários. Hoje, 

tem fábricas nos cinco continentes e 

emprega mais de 20.000 pessoas. A 

palestra foi apresentada no 4º Curso 

Exame PME, no Centro de Convenções 

Frei Caneca.

Ainda em fase de projeto, o Mu-

seu Brasileiro do Transporte deverá 

tornar-se realidade dentro de aproxi-

madamente 20 meses. A promessa é 

da Fundação Memória do Transporte, 

ligada à Confederação Nacional do 

Transporte – CNT –, que está trabalhan-

do para que a primeira fase do projeto 

esteja concluída dentro de seis meses. 

É um projeto de grande enverga-

dura, cujo custo total foi estimado em 

R$ 90 milhões, dinheiro a ser captado 

junto ao Banco Nacional de Desen-

volvimento Econômico e Social, com 

o apoio da iniciativa privada. Para a 

Pessoas construíram 
a Marcopolo, 
lembra Paulo Bellini

Campinas receberá o Museu 
Brasileiro do Transporte

primeira fase serão necessários R$ 17 

milhões. O museu deverá ser erguido à 

margem da Rodovia Dom Pedro I, em 

área próxima de outras grandes rodo-

vias, aeroportos e centros regionais do 

interior paulista. Elza Lúcia Panzan, que 

preside a Fundação Memória do Trans-

porte, é a gestora do empreendimento.  

Segundo ela, o novo museu pre-

tende ser um espaço que traduza a 

complexidade e a riqueza de um setor 

visceral para a economia nacional, o 

transporte. Um espaço onde as pes-

soas possam vivenciar o transporte de 

maneira interativa.

Em São Paulo, o governo do Esta-

do está implantando o Programa de 

Incentivo à Renovação da Frota de Ca-

minhões, denominado Renova SP. Os 

caminhões são financiados – a juro zero 

– pela Agência de Desenvolvimento 

Paulista. O projeto piloto foi implemen-

tado na cidade de Santos, cujo porto 

é o maior e mais importante do País. 

Estima-se que circulem por ali cerca 

de 6.000 caminhões que transportam 

as cargas desembarcadas dos navios 

e aquelas destinadas à exportação. 

O objetivo do Renova SP é aumentar 

a eficiência e celeridade dos transpor-

tadores de cargas. São financiados ca-

minhões, chassis, caminhões-tratores 

e cavalos mecânicos. O prazo para pa-

gamento é de 96 meses, com carência 

de seis meses. 

São Paulo financia a 
juro zero renovação 
da frota de caminhões

A Polomex (joint venture entre a 

Marcopolo e a Daimler) investiu US$ 

20 milhões na expansão de sua fábrica 

mexicana, localizada no município de 

Garcia, no Estado de Nuevo Leon. Foi 

inaugurada ali uma nova linha de produ-

ção de ônibus rodoviários dos modelos 

Paradiso e Viaggio. Rodrigo Pikussa, 

diretor-geral da Polomex, informou que 

a linha já está montando totalmente 

ambos os modelos, que até março 

Marcopolo e Daimler investem na 
expansão de sua fábrica mexicana

vinham sendo recebidos parcialmente 

montados de Caxias do Sul, Brasil.

Inaugurada em 1999, a Polomex 

produz ônibus urbanos e rodoviários 

para o mercado mexicano. Recente-

mente, comemorou a marca de 25.000 

veículos fabricados. No ano passado, 

saíram de suas linhas de produção 

1.571 unidades. A encarroçadora 

emprega aproximadamente 1.000 co-

laboradores.

A planta da Polomex em Garcia, Nuevo Leon, no México, foi ampliada.
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Uberaba, oitava maior cidade do 

Estado de Minas Gerais, prepara a 

implantação de cinco faixas exclusivas 

para ônibus para resolver os problemas 

de trânsito na sua área central. Deno-

minado BRT Leste-Oeste, o sistema 

deverá entrar em funcionamento em 

julho próximo. Os ônibus operados 

terão maior capacidade e haverá es-

tações climatizadas, no mesmo nível 

de embarque. A previsão é de que os 

intervalos entre as viagens serão de 

três a cinco minutos.

Cidade de Uberaba 
terá sistema BRT 
em sua área central

A empresa argentina Via Bariloche 

recebeu no início do mês os 20 novos 

ônibus Paradiso 1800 DD da Geração 

7, adquiridos para renovar a sua frota. 

Os veículos serão utilizados nas linhas 

internacionais e entre as províncias da-

quele país. Falando sobre a transação, 

o diretor de operações comerciais para 

o mercado externo da encarroçadora, 

Paulo Corso, lembrou que uma das 

principais características do transporte 

rodoviário da Argentina é a operação de 

ônibus de dois andares. 

Marcopolo fornece 20 ônibus G7 
1800 DD para empresa argentina  

Os DD fornecidos à Via Bariloche 

são montados sobre chassi Scania 

6x2 e têm configuração de luxo. Con-

tam com 28 poltronas leito no andar 

superior e 11 no piso inferior, mais 

uma poltrona para o auxiliar de bordo, 

equipada com mesa e tomada 110 

volts. Uma escada dupla liga ambos 

os pavimentos e o posto do motorista. 

Os ônibus dispõem de sistema de som 

e vídeo, internet sem fio (Wi Fi) e mini-

cozinha, localizada no lado direito da 

traseira, no pavimento superior.

As transportadoras argentinas são tradicionais operadoras de ônibus de dois pisos.

O Giro 3.600 exportado para 

a Nigéria: grande capacidade de 

transporte de passageiros e bagagens. 

A Caio Induscar exportou dez uni-

dades do seu ônibus Giro 3.600 e 

uma unidade do modelo Solar para a 

Nigéria. Os veículos serão utilizados em 

operações interestaduais. 

Um detalhe importante é que nes-

se país africano é sempre utilizada 

a capacidade máxima de lotação de 

passageiros e bagagens. No caso do 

Giro 3.600, o ônibus tem comprimento 

de 14m, largura de 2,6m e capacida-

de para transportar 59 passageiros 

sentados. O modelo conta com para-

Caio Induscar exporta Giro e Solar para a Nigéria
-brisa tripartido, poltrona do motorista 

hidráulica, farol de milha e de neblina. 

O Solar, por sua vez, tem compri-

mento de 9,90m, largura de 2,6m e 

capacidade para transportar 28 pas-

sageiros sentados. Conta com janelas 

do salão com dois vidros de correr e 

poltronas otimizadas, desenvolvidas e 

montadas pela própria encarroçadora. 

Sua divisória é revestida em carpete e 

o bagageiro, no mesmo nível do piso, 

é acessado por porta tipo sedan, para 

o transporte de cargas especiais.

O Giro 3.600 exportado para 

Mascarello entrega 16 
ônibus ao transporte 
urbano de Chapecó

A concessionária Auto Viação 

Chapecó comprou 16 ônibus com car-

roçarias Mascarello para operar suas 

linhas urbanas na cidade catarinense. 

Os ônibus têm chassis Volkswagen dos 

modelos 15190 e 17230 e estão equi-

pados para o transporte de portadores 

de necessidades especiais. Utilizam 

como combustível o diesel S-10.
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Um Centro de Serviços dotado de 

todos os recursos necessários para a 

manutenção especializada de ônibus 

foi inaugurado em março no bairro 

de Humaitá, em Porto Alegre. Ocupa 

área total de 2.200m² em localização 

privilegiada e de fácil acesso na capital 

gaúcha. 

O centro conta com o atendimento 

exclusivo Comil Assist, que abrange 

desde pequenos reparos até manu-

tenção preventiva completa, reformas, 

chapeação e pintura. Uma cabine 

especialmente projetada proporciona 

qualidade superior nos reparos de 

pintura. Profissionais treinados e quali-

ficados possibilitam ao centro oferecer 

soluções completas e inteligentes em 

um só lugar, com a venda exclusiva de 

peças originais Comil no Rio Grande do 

Comil inaugura em Porto Alegre um moderno 
Centro de Serviços para manutenção de ônibus

Sul, além da segurança e da garantia 

no pós-venda.

Na avaliação do gerente de Market-

ing e Pós-Vendas da Comil, Rodrigo 

Montini, o novo Centro de Serviços 

representa uma ampliação e profissio-

nalização do seu pós-venda: “A partir 

da nova estrutura entregaremos aos 

clientes maior disponibilidade de peças 

e serviços com qualidade garantida."

O Centro de Serviços da Comil é uma forma de ampliar e profissionalizar o pós-venda.

Em torno da planta da MAN em Resende estão se instalando fábricas de vários fornecedores.  

A planta da MAN Latin America em 

Resende, no Estado do Rio de Janei-

ro, superou em março a marca dos 

600.000 veículos produzidos. O maior 

volume fabricado na unidade foi de 

MAN Latin America supera a marca dos 600.000 
veículos produzidos na sua fábrica de Resende

A linha Volksbus alcançou mais de 

110.000 ônibus, até agora.

“A cada três minutos sai um novo 

caminhão ou ônibus de nossa linha de 

produção – informa Roberto Cortes, 

presidente da MAN Latin America, que 

acrescenta: "No início, montávamos 

apenas um veículo por dia. Essa evolu-

ção beneficiou não só o nosso negócio, 

mas sobretudo o desenvolvimento 

econômico da região de Resende, 

com a geração de empregos, além da 

arrecadação de impostos.”

Com a inauguração do parque de 

fornecedores, junto à fábrica, no início 

de maio, a MAN poderá aumentar em 

10% a produtividade de suas linhas. A 

meta é fabricar 60.000 unidades em 

2013, entre ônibus e caminhões.

caminhões da linha Worker, com cerca 

de 275.000 unidades. O segundo lugar 

coube aos caminhões Constellation, 

lançados em 2005, com aproximada-

mente 150.000 veículos. 
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O chassi OF 1519 R, da Mercedes-

-Benz, para ônibus escolar, foi uma das 

atrações da exposição montada para-

lelamente ao  57º Congresso Estadual 

Ônibus escolar da Mercedes-Benz é grande 
atração no congresso paulista dos municípios

de Municípios, em Santos, no litoral 

paulista, de 2 a 6 de abril. No estande 

da montadora, prefeitos, vice-prefeitos, 

vereadores e demais participantes do 

encontro  também puderam conhecer 

detalhes do chassi de microônibus LO 

916, indicado para aplicação escolar 

urbana e para curtas distâncias. 

“A linha de ônibus da nossa marca 

destaca-se no mercado pela avançada 

tecnologia BlueTec 5”, afirmou Gilson 

Mansur, diretor de Vendas e Market-

ing de Ônibus da Mercedes-Benz do 

Brasil. Ele disse ainda que os chassis 

de ônibus da Mercedes-Benz também 

são reconhecidos no transporte escolar 

pela qualidade e confiabilidade, e por 

sua elevada robustez e resistência. 

O chassi OF 1519 R para ônibus 

rural escolar atende aos requisitos do 

programa “Caminho da Escola” – ação 

do Fundo Nacional para o Desenvol-

vimento da Educação (FNDE), assim 

como de ações similares de governos 

estaduais e municipais.

Os ônibus escolares da Mercedes-Benz atendem às especificações do "Caminho da Escola".

Com participação de mercado de 

30,3% e venda de 41.422 veículos em 

2012, a MAN Latin America sagrou-se 

Marca do Ano em Caminhões no Prêmio 

Lótus, além de destacar-se em mais 

seis categorias. O VW Constellation 

24.250 Euro III,  líder por cinco anos 

consecutivos em seu segmento, con-

quistou dois prêmios: Caminhão do 

Ano e Caminhão Semipesado do Ano. 

“Dedicamos o prêmio a todos os 

clientes que acreditam e confiam na 

MAN Latin America. São dez anos de 

liderança no mercado de caminhões 

acima de cinco toneladas", disse 

Ricardo Barion, gerente executivo de 

Marketing da MAN Latin America.

A Mercedes-Benz foi reconhecida no 

Prêmio Lotus nas categorias Marca do 

Ano, Marca do Ano em Ônibus Urbano 

e Marca do Ano em Ônibus Rodoviário. 

Com isso, conquistou três dos troféus 

da premiação, cujos resultados foram 

anunciados em abril. A atribuição dos 

troféus é feita com base no desempe-

nho de vendas de cada montadora, de 

acordo com o número de emplacamen-

tos do Renavam no ano anterior.

No ano passado, a Mercedes-Benz 

comercializou cerca de 11.600 chassis 

de ônibus. Teve 56% de participação 

no mercado de ônibus urbanos e 54% 

de participação no mercado de ônibus 

rodoviários.

O modelo Volvo FH 460cv 6x2 foi 

reconhecido como Caminhão Pesado 

do Ano pela quarta vez consecutiva e, 

ao mesmo tempo, conquistou o Prêmio 

Lotus como Marca do Ano pela segunda 

vez consecutiva. O prêmio é conferido 

pela Editora Frota. 

No ano passado, o FH foi o cami-

nhão pesado mais vendido no Brasil, 

com 4.518 unidades, conforme levan-

tamento da Federação Nacional da 

Distribuição de Veículos Automotores 

– Fenabrave. 

O Prêmio Lótus completou este ano 

20 edições ininterruptas e é a mais an-

tiga premiação brasileira do transporte 

comercial. 

MAN é Marca do 
Ano em caminhões 
no Prêmio Lotus

A Mercedes-Benz 
conquista mais 
quatro troféus

O caminhão FH 
alcança sua quarta 
vitória no Prêmio
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A Volvo está lançando uma série 

especial limitada do caminhão FH, para 

comemorar os 85 anos do Grupo Volvo. 

Chama-se Time Machine (Máquina do 

Tempo) e pode ser fornecido com moto-

rização 460cv ou 540cv. Externamente, 

a série tem adesivos estilizados nas 

laterais, o emblema Time Machine, o 

letreiro superior da cabine Globetrotter 

com a assinatura Time Machine e de-

fletores de sujeira. 

Internamente, os bancos são de 

couro e os descansos para braços 

apresentam bordados com detalhes 

em laranja. O banco do motorista tem 

memória para três posições, ajustes 

Volvo lança a série especial Time Machine do 
caminhão FH para marcar 85 anos da montadora

Iveco mostra no Rio de Janeiro três de seus 
veículos de defesa, entre eles o blindado Guarani

elétricos de distância, aquecimento 

e ventilação e ajuste pneumático e 

lombar. As portas são revestidas em 

couro e bordadas com as mesmas ca-

racterísticas dos adesivos externos. O 

volante é revestido em couro, com bor-

dados em laranja, e a alça de acesso 

à cabine é revestida em couro laranja. 

O veículo está equipado com caixa de 

câmbio eletrônica I-Shift. Não há pedal 

de embreagem e a troca de marchas é 

feita com um simples toque de botão.

Letreiro na parte superior da cabine. Bancos em couro diferenciam o modelo.

A Iveco apresentou na recente 

LAAD, realizada no RioCentro, Rio de 

Janeiro, o seu blindado Guarani – já em 

produção no Brasil –, além da versão 

militarizada do off-road Trakker e do 

LMV, veículo leve de tração integral 

utilizado por exércitos europeus. 

O Guarani foi desenvolvido em 

parceria com o Exército brasileiro. A 

linha de veículos de defesa da Iveco 

está dividida nas categorias blinda-

dos, caminhões e veículos multifun-

cionais. Conforme a montadora, são 

produtos consolidados mundialmente, 

que começam a chegar ao mercado 

brasileiro. A linha atual é o resultado de 

décadas de pesquisa, desenvolvimento 

e inovação. Hoje, é comercializada em 

mais de 50 países, incluindo membros 

da Otan.

Robustez e valentia, duas exigências. Alto índice de conteúdo nacional.

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o



8 INFORMATIVO ABRATI - ABRIL/13

De 9 a 12 de abril, no Riocentro, 

Rio de Janeiro, a Volare apresentou 

um novo modelo de miniônibus es-

pecial para o combate a incêndios, o 

Volare Fire. 

O veículo foi uma das atrações da 

LAAD 2013 – Feira Internacional de 

Defesa e Segurança, realizada a cada 

dois anos e considerada o mais im-

portante encontro do setor na América 

Latina. Participam empresas brasileiras 

especializadas no fornecimento de 

equipamentos, serviços e tecnologia 

para as Forças Armadas, Polícias, 

A Volvo do Brasil está participando 

da Caravana Siga Bem, que em 2013 

volta a percorrer as estradas do Brasil, 

em todas as direções, cobrindo mais 

Volare apresenta seu miniônibus 
especial para combater incêndios

Forças Especiais e para atividades de 

segurança corporativa.

Segundo o fabricante, o Volare Fire 

foi projetado com inovações tecnológi-

cas que proporcionam rapidez e pratici-

dade aos bombeiros, reunindo em um 

veículo ágil todos os equipamentos de 

que eles precisam para cumprir suas 

tarefas com rapidez e eficiência. 

Na LAAD 2013 a Volare mostrou 

ainda outros dois veículos voltados ao 

conceito de negócios e de segurança 

pública, os modelos Business e Ambu-

lância Escolta .

Volvo do Brasil patrocina a Caravana Siga Bem

Em um miniônibus, tudo o que os bombeiros precisam para fazer o seu trabalho.

Veículos Volvo na Caravana Siga Bem.

de 21.000 quilômetros e visitando 57 

cidades em 21 estados. Maior evento 

rodoviário itinerante do País, a carava-

na partiu de São Paulo no último dia 

10, integrada por caminhões das linhas 

F e VM da Volvo, além de um ônibus 

rodoviário da marca. 

Os deslocamentos se estenderão a 

dezembro deste ano, com a realização 

da grande final do concurso “Cami-

nhoneiro do Ano”, cujo vencedor será 

premiado com um caminhão pesado FH 

460cv. Outros três caminhões – estes 

do modelo VM – serão sorteados entre 

os motoristas profissionais que adqui-

rirem produtos e serviços da Volvo em 

qualquer concessionária da marca,ou 

óleo diesel nos postos participantes.

Em todos os postos de parada 

da Caravana Siga Bem os motoristas 

terão oportunidade de fazer test drive 

com caminhões Volvo e participar de 

atividades educativas, sociais e recrea-

tivas. Haverá palestras sobre compor-

tamento seguro nas estradas e sobre 

a exploração de sexual de crianças. 

Também serão desenvolvidas ações 

de cuidado com a saúde, incluindo 

teste de glicemia, e apresentações de 

teatro e música.

A Marcopolo acaba de atingir a 

marca de 360.000 fãs no Facebook. A 

encarroçadora é agora a fabricante de 

ônibus mais curtida e com maior nú-

mero de fãs do mundo. O resultado foi 

atingido pouco mais de um ano depois 

do lançamento da sua fan page e, por 

curiosa coincidência, correspondeu ao 

mesmo número de ônibus que ela já 

produziu em toda sua história. 

Mas a coincidência durou pouco, 

pois tanto o número de fãs no Face-

book como a produção de ônibus da 

Marcopolo aumentam continuamente.     

A fan page da Marcopolo promove 

ações interativas e dedica-se à cria-

ção e compartilhamento de conteúdo 

multimídia relevante. Também publica 

notícias, promove concursos culturais e 

divulga os produtos da encarroçadora.

Em 2013 a companhia deverá fa-

bricar 35.200 unidades em todas as 

suas plantas no mundo. Hoje, ela tem 

fábricas em 11 países e conta com 

cerca de 22.000 colaboradores. 

Marcopolo já tem 
mais de 360.000 
fãs no Facebook
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