
ABRIL 2014

A UTIL escolheu e anunciou 

os cinco passageiros vencedo-

res do seu novo concurso de 

pinturas de ônibus. Ao mesmo 

tempo, informou que agora em

abril cinco ônibus de sua frota, 

do modelo Double Decker, se-

rão adesivados de acordo com

os projetos escolhidos, todos 

com motivos relacionados à pre-

servação da  flora e da fauna.  

Eles estarão circulando durante 

o período da Copa do Mundo. A 

empresa já antecipou que pre-

tende realizar novos concursos 

como este. As imagens dos 

cinco desenhos vencedores es-

tão no Facebook da UTIL (www.

facebook.com/viajeutil). Pág. 8

Mercedes-Benz e 
Scania anunciam 
novos diretores

Duas das maiores fabrican-

tes de ônibus e caminhões do

País anunciaram no início de 

abril importantes mudanças 

em suas respectivas áreas de

marketing e comercialização. 

O executivo Roberto Leoncini 

vai ocupar o cargo de vice-pre-

sidente de Vendas e Marketing

da Mercedes-Benz. Até agora 

ele era diretor-geral de Vendas 

e Serviços da Scania. Por sua 

vez, a Scania anunciou que a 

partir de 1º de julho o cargo 

que pertencia a Leoncini será 

ocupado pelo sueco Mathias 

Carlbaum, que até agora era o 

Diretor-geral da Scania Ibérica

(Espanha e Portugal). Pág. 7

O setor está otimista e 
acredita em aumento 
de até 30% na demanda

UTIL adota mais 
cinco pinturas em 
seus ônibus DD

O presidente da ABRATI, Paulo

Porto, ouvido pelos jornais O Globo eo

Valor sobre a perspectiva de aumento r

do movimento de passageiros durante

a Copa do mundo, em junho e julho

próximos, declarou que a frota atual

de ônibus rodoviários interestaduais

possibilitará aumentar em mais de

cinco vezes a oferta de assentos, como

já ocorre normalmente nos feriados

prolongados, no Natal, Ano Novo e

Carnaval. Acrescentou que as viagens

de até 600 quilômetros serão o foco 

do setor rodoviário.

Segundo o Valor, as empresas 

operadoras do setor rodoviário de pas-

sageiros estão otimistas em relação

ao aumento da demanda, previsto em 

até 30%. O jornal destaca os inves-

timentos realizados pelas empresas

rodoviárias e pelas administradoras

de alguns terminais rodoviários do País

tendo em vista a maior demanda a ser 

gerada pela Copa do Mundo. Cerca de

600.000 turistas estrangeiros deverão

vir ao Brasil para acompanhar a com-

petição. Págs. 2 e 3   

Paulo Porto: o setor pode aumentar em até 

cinco vezes a oferta de assentos.
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As empresas estão treinando seu pessoal para o atendimento aos turistas estrangeiros.
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Os jornais O Globo eo Valor trataram,r

no início de abril, das expectativas das

empresas operadoras de transporte

rodoviário interestadual em relação ao

movimento de passageiros no período

da Copa do Mundo de futebol. De

acordo com ambas as publicações, os

empresários do setor estão otimistas. 

“A previsão é de crescimento de até

30% na venda de bilhetes”, informa o

Valor. Ouvido pelo jornal, o presidenterr

da Associação Brasileira de Transporte

Terrestre de Passageiros, Paulo Porto, 

declarou que a frota atual de ônibus ro-

doviários interestaduais possibilita que

a oferta de assentos seja aumentada

em mais de cinco vezes, como ocorre

nos períodos do Natal, Ano Novo, Car-

naval e feriados prolongados.

A O Globo, Paulo Porto acrescen-

tou que as operadoras de transporte

rodoviário de passageiros “estão pre-

paradas para dar conta do movimento”

e que “as viagens de até 600 quilôme-

tros serão o foco do setor rodoviário”.

As matérias também fizeram re-

ferência às estimativas do governo

segundo os quais a Copa do Mundo

vai atrair 3,6 milhões de turistas, sen-

do 600.000 estrangeiros. Em função

desses números, somente o Grupo

Setor rodoviário de passageiros tem expectativa 
otimista quanto à demanda na Copa do Mundo

JCA, controlador de seis empresas

que transportam cerca de 10 milhões

de passageiros por ano, projeta para

o período da Copa um incremento de

30% no volume de passageiros trans-

portados. “Nosso modelo de negócio,

voltado para rotas com raio de 600 qui-

lômetros, será favorecido pela Copa”,

afirma Marcelo Antunes, da holding do

grupo, sobre as linhas cobertas pelas

viações Cometa e 1001, que ligam Rio

de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte,

Curitiba e Florianópolis.

A ABRATI, por sua vez, trabalha com

um cenário em que as empresas de ôni-

bus com linhas para uma ou mais das 

12 cidades-sede da Copa, vão receber 

pelo menos 15% mais passageiros. 

O setor rodoviário de passageiros do 

Brasil transporta 70 milhões de pes-

soas por ano.

As cidades-sede do Mundial de 

futebol são São Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, 

Brasília, Salvador, Recife, Natal, Forta-

leza, Manaus e Cuiabá.

Para explicar o otimismo do setor 

de transporte terrestre de passageiros, 

o presidente do consórcio que opera a 

rodoviária Novo Rio, Roberto Faria, ob-

serva que na medida em que determi-

nadas seleções de futebol forem sendo 

desclassificadas, os torcedores dos 

respectivos países irão fazer turismo, 

especialmente nas cidades próximas 

às sedes. No caso da cidade do Rio 

de Janeiro, que será palco da final da 

Copa, Faria prevê um aumento de 30% 

no movimento dos terminais, sendo 

que o movimento de estrangeiros de-

verá ter incremento de 40%.  

Em São Paulo, a Socicam, opera-

dora dos terminais rodoviários Tietê, 

Os terminais também se preparam para atender ao aumento do fluxo de passageiros.

Várias empresas de ônibus já oferecem o conforto de salas VIP aos seus passageiros.
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Barra Funda e Jabaquara, acredita 

que o movimento de passageiros vai

aumentar de 10% a 15%, atingindo a

média de 90.000 embarques por dia.

Conforme Antonino Alibrando, diretor da 

Socicam, o pico de movimento nos dias 

de jogos vai reproduzir o que ocorre no 

Carnaval e nos finais de ano. 

Em empresas como a UTIL, que 

transporta 3 milhões de passageiros 

por ano entre Rio, São Paulo e Minas

Gerais, a perspectiva do aumento da

demanda se refletiu nos investimen-

tos em renovação de frota. Foram

aportados R$ 7 milhões na compra de 

ônibus de ponta, com dois andares, 

para acorrer à demanda 15% maior 

nesse segmento. A companhia trabalha

ainda para melhorar o atendimento aos 

viajantes de outros países que estarão

vindo para ver a Copa e fazer turismo. A

empresa utilizará atendentes trilíngues

e abriu em seu site um atalho para a

compra de passagens em francês, in-

glês e espanhol, sem exigência de CPF.

Como a empresa também opera a 

linha Rio-Santos, que chega até Gua-

rulhos, ela pretende atrair viajantes

estrangeiros que estejam chegando ao

país por São Paulo. 

A concessionária da Rodoviária

Novo Rio já havia investido, algum

tempo atrás, R$ 5 milhões na segun-

da etapa da revitalização do terminal, 

quando foram ampliadas as platafor-

mas de embarque e desembarque e

implantadas novas instalações de ar 

condicionado e sanitários.

Por sua vez, o grupo JCA acelerou

o ritmo de renovação da sua frota,

que soma perto de 3.000 ônibus. Em 

vez de trocar 15% dos ônibus, que é

a média de renovação anual, o grupo

atualizou 25% dos modelos em 2013

e 2014, somando investimentos de

R$ 340 milhões. Marcelo Antunes es-

clarece que esse montante é apenas

parte dos aportes, pois houve também

investimentos em atendimento, com a

instalação de mais salas VIP, terminais

de autoatendimento e aperfeiçoamento

da comunicação em várias línguas.

Nesse aspecto, todas as principais

empresas de ônibus que ligam as capi-

tais mais populosas do país, bem como

as concessionárias

das rodoviárias de

São Paulo, Rio de

Janeiro e Brasília,

incluíram um efeti-

vo de até 10% de

pessoal capacitado

para atender turis-

tas que falem inglês

ou espanhol.

Os executivos

ouvidos pelo jornal

Valor lembraram que todos esses r

investimentos serão compensados

mesmo sem a possibilidade de au-

mentar preços de passagens, uma vez

que no setor rodoviário as tarifas são

estabelecidas pelo governo. “O movi-

mento maior vai trazer mais receitas 

em volume de passagens e em gente 

circulando nas rodoviárias”, explica

o presidente da Rodoviária Novo Rio.

Aliás, os preços das passagens

constituem um diferencial importante

na comparação com o setor aéreo. Tan-

to hoje como no período da Copa, uma 

passagem ligando Guarulhos ao Rio

de Janeiro pode custar a partir de R$

49,00. A UTIL prevê que essa rota terá 

uma grande demanda durante o evento,

por causa do aeroporto de Guarulhos. 

Já um bilhete entre as capitais paulista

e fluminense poderá ser adquirido por 

menos de R$ 80,00. Nesses mesmos 

trechos, o preço dos bilhetes aéreos

varia de R$ 200 a R$ 1.500.

Autoatendimento à disposição dos passageiros agilizará embarques. Empresas também vão reforçar as equipes de atendimento.

Marcelo Antunes,

do Grupo JCA. 

Os destinos mais procurados serão as 

cidades-sede dos jogos da Copa.
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A Caio Induscar levou dois de seus

ônibus top de linha para serem expos-

tos na UMA Show, evento promovido

em fevereiro pela United Motorcoach

Association, que é a associação dos

operadores de ônibus dos Estados

Unidos. A mostra foi realizada em

Los Angeles. Os ônibus brasileiros

foram o Giro 3.400 e o Giro 3.600,

em modelos que atendem às normas

A Viação Cometa, em parceria com 

o Sesi de São Paulo, vem oferecendo 

ensino fundamental aos seus funcio-

nários interessados em retomar os 

estudos. Denominado Cometa Educa, o 

programa é reconhecido pelo Ministério 

da Educação. As aulas são ministradas 

de segunda a sexta-feira, das 18 às 20 

horas, no auditório da sede da Come-

ta, localizada no bairro de Vila Maria, 

em São Paulo. Os oito integrantes da 

primeira turma já receberam o diploma 

da 4ª série do ensino fundamental. 

Agora eles vão se juntar a outros 24 

colaboradores da empresa para iniciar 

a formação da 5ª à 8ª séries.  

A metodologia utilizada é semi-

presencial, um sistema que deixa os 

alunos livres para desenvolver suas 

atividades escolares em casa. A única 

exigência é que eles frequentem a sala 

de aula uma vez por semana, para 

consultas e resolução de dúvidas, de 

modo a ter assegurado o seu processo 

de aprendizagem. O método representa 

uma grande vantagem para os alunos 

que precisam cumprir escalas de reve-

zamento na empresa, como é o caso 

dos motoristas rodoviários. Aos alunos 

com maior disponibilidade de horário, 

também é oferecido o método presen-

cial, que possibilita o aproveitamento 

máximo do apoio da professora.

No momento, dos 32 funcionários

que ingressaram no programa, 19 são 

motoristas rodoviários. 

Para Anuar Helayel, diretor da Co-

meta, trata-se de mais uma iniciativa da 

companhia, que, a exemplo das demais 

operadoras do Grupo JCA, investe cada 

vez mais em sua equipe para qualificar 

e identificar pessoas capazes de gerar 

melhores resultados coerentes  com os 

valores praticados.

José Antonio Valiati é o novo diretor 

de Relações com Investidores da Mar-

copolo, em substituição a Carlos Zig-

nani. Valiati é o diretor corporativo de

Controladoria e Finanças, e passou a

acumular o cargo de diretor de RI desde

o dia 27 de março. Zignani continuará

atuando como diretor estatutário.

Há mais 33 anos na Marcopolo,

Valiati foi admitido em 1980 como

encarregado do setor contábil. Desde

2003, ocupa o cargo de diretor corpora-

tivo de Controladoria e Finanças.

Graduado em Ciências Contábeis e

em Direito pela Universidade de Caxias

do Sul, e pós-graduado em Gestão

Organizacional pela Fundação Getúlio

Vargas de São Paulo, José Valiati terá

Viação Cometa 
proporciona ensino a 
seus funcionários

José Valiati é o diretor de relações
com investidores da Marcopolo

como principais desafios dar sequên-

cia à estratégia de relacionamento da

companhia com os investidores e o

mercado de capitais, no Brasil e no

exterior. 

Caio Induscar apresenta dois
ônibus Giro em exposição nos EUA

norte-americanas. Estavam equipados

com banheiro, monitores de DVD e 56

assentos, entre outros opcionais que

tornam os ônibus mais confortáveis e

modernos.

Segundo informou a Caio Induscar,

durante a feira foram realizadas ven-

das e prospecções. Neste momento,

a encarroçadora está fabricando 40

unidades do ônibus Giro 3600, que

serão disponibilizados à sua distribui-

dora nos Estados Unidos, Alliance Bus

Group, para venda no mercado norte-

-americano. 

Outra informação da encarroçadora

é de que a revista National Bus Trader 

dos Estados Unidos testou o modelo

Giro 3600, equipado com a nova mo-

torização Detroit Diesel (DD13), que

atende às normas americanas sobre

poluição. O ônibus é o primeiro a ter o

motor Detroit.
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O Giro 3600 atende às normas americanas. 

Valiati, na Marcopolo há mais de 33 anos.
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A Mercedes-Benz foi premiada

em seis das categorias do Prêmio

Lotus 2014, outorgado pela revista

Frota&Cia, de São Paulo. Três conquis-

tas ocorreram no segmento de ônibus

e em chassis urbanos e rodoviários;

outra, o de “marca do ano”, em ca-

minhões leves. Finalmente, o veículo

Sprinter ganhou em duas categorias:

“marca do ano em caminhões semi-

leves” e “caminhão semileve do ano”

para o modelo 415 CDI. “Este novo e

expressivo reconhecimento nos deixa

muito satisfeitos e orgulhosos”, afir-

Mercedes-Benz vence em seis 
categorias do Prêmio Lotus 2014

mou Philipp Schiemer, presidente da

montadora e CEO na América Latina.

Segundo ele, o objetivo da marca é ser 

sempre o número um na escolha dos

transportadores, e as novas conquistas

mostram que a montadora está no

caminho certo.

A montadora venceu na categoria

de “marca do ano” em chassis de

ônibus (com 13.643 unidades empla-

cadas em 2013); no segmento “marca

do ano” em chassis urbanos (68% de

participação) e, finalmente, em ônibus

rodoviários (cerca de 46%).

A Mercedes-Benz mais uma vez esteve entre as empresas mais premiadas.

José Manoel Fernandes, da Meritor, entrega

o troféu a José Gildo Vendramini (Zezinho).

Como líder no encarroçamento

de ônibus urbanos em 2013, a Caio

Induscar tornou-se vencedora do

Prêmio Lotus, em sua 21ª edição. A

cerimônia oficial de entrega do prêmio

aconteceu no dia 10 de abril, no Espaço

Escandinavo, em São Paulo, presentes

centenas de convidados. A Caio Indus-

car foi representada pela gerente de

comunicação e marketing, Tânia Pires

de Souza, e o gerente nacional de ven-

Caio Induscar ganha o Prêmio Lotus por sua liderança
das, José Gildo Vendramini (Zezinho), 

que recebeu o troféu. A premiação de 

veículos comerciais, já em sua 21ª. 

edição, é uma iniciativa da Editora 

Frota e destaca as marcas e modelos 

de caminhões, ônibus e utilitários que 

lideram os números de emplacamentos 

do ano, em 25 diferentes categorias. 

A Caio Induscar, por mais um ano con-

secutivo, foi a líder no encarroçamento 

de ônibus urbanos no país. 

Uma nova linha de ônibus desen-

volvida especificamente para mercados 

em crescimento — a linha UD — foi 

lançada em março pelo Grupo Volvo, 

durante evento especial realizado na 

cidade indiana de Bangalore. Embora, 

de início, a comercialização esteja pre-

vista somente para o mercado da Índia, 

o grupo tem planos para expandi-la nos 

próximos anos para outros mercados. 

A iniciativa é considerada um passo 

estratégico importante nos negócios 

da Volvo no mundo.

Na realidade, a linha de ônibus UD 

já existia no Japão e em mercados do 

Sudeste Asiático, mas agora foi reno-

vada e passou por adaptações para 

operar na Índia e em outros mercados 

em crescimento, conforme informação 

de Akash Passev, vice-presidente para 

as operações de ônibus do Grupo 

Volvo nos mercados internacionais. 

Por enquanto, não foram fornecidos 

detalhes técnicos sobre a nova linha, 

adiantando-se, porém, que ela “terá 

modelos rodoviários e urbanos e será 

desenvolvida aproveitando a rede de 

engenharia global do Grupo Volvo com-

binada à herança de confiabilidade e 

esmero japonesa”. 

Grupo Volvo lança 
ônibus para mercados
em crescimento
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Mathias Carlbaum é sueco, mas começou

sua carreira em São Paulo.

A Marcopolo entregará em junho 

próximo ao Grupo Civa, do Peru, dez

unidades do seu ônibus Paradiso 1800

DD, montados sobre chassi Scania. 

Destinam-se a ser operados em rotas 

de serra que incluem as cidades pe-

ruanas de Arequipa e Cusco, bastante

procuradas pelos turistas que visitam 

o país. Os ônibus terão 12 poltronas 

cama no piso inferior e 43 do tipo se-

micama no piso superior. Haverá ainda 

um lugar exclusivo para comissária de

bordo. Os ônibus estarão equipados 

com dois banheiros, monitores de

vídeo, ar condicionado, calefação e 

sinal para internet a bordo. A categoria

será denominada Superciva e oferecerá

serviço de bordo com bar equipado 

com aquecedores de alimentos e de 

líquidos, e geladeira.

O chassi Scania dos ônibus DD é o

D410 6x2*4, com terceiro eixo direcio-

nal, que reduz o desgaste dos pneus e 

facilita as manobras de raios reduzidos.

Uma venda de  outros oito ônibus

Double Decker da Marcopolo foi feita 

para operadoras bolivianas Flota Naser 

e Flota Uros, que serão destinados a 

linhas interestaduais e internacionais 

das duas empresas.  

Segundo Paulo Corso, diretor de 

operações comerciais da Marcopolo, a 

cada ano as operadoras da Bolívia têm 

adquirido mais ônibus da marca com 

configurações diferenciadas. 

Marcopolo fornece 
dez Paradiso 1800 DD 
para o Grupo Civa

A partir do dia 1º de julho o sueco

Mathias Carlbaum, que atuava como Di-

retor-geral na Scania Ibérica (Espanha

e Portugal) será o novo Diretor-geral da

operação comercial da montadora no

Brasil. Ele substitui Roberto Leoncini,

que se transferiu para a Mercedes-Benz

do Brasil.  Entre abril e julho, o cargo

será ocupado interinamente por Martin

Stählberg, presidente da Scania Com-

mercial Operations Americas. Mathias 

Carlbaum é fluente em inglês, espanhol

e português, e estará baseado em São

Bernardo do Campo, São Paulo. Com

Mathias Carlbaum, novo Diretor-
Geral da área comercial da Scania

A Mercedes-Benz do Brasil anun-

ciou no último dia 8 a contratação do

executivo Roberto Leoncini para ocupar 

o cargo de vice-presidente de Vendas

e Markerting da montadora. Ele vai

substituir Joachim Maier, que agora

assume a presidência da Mercedes-

-Benz Argentina. Até agora, Leoncini

desempenhava as funções de diretor- 

-geral de Vendas e Serviços da Scania

Latin America.

“Estamos muito satisfeitos em

trazer para o nosso time um dos melho-

res profissionais do setor de veículos

comerciais do mercado brasileiro”,

afirmou Philipp Schiemer, presidente

da Mercedes-Benz e CEO America

Roberto Leoncini comanda Vendas 
e Marketing da Mercedes-Benz

Latina. “Roberto Leon-

cini trará importan-

te contribuição, nos

ajudando a fortalecer 

ainda mais a imagem

de nossa marca como

geradora de soluções

completas para to-

das as demandas dos

clientes.”

Em sua nova atri-

buição na Mercedes-

-Benz do Brasil, Leon

cini será responsável 

por todas as atividades de vendas e

marketing para caminhões e ônibus

Mercedes-Benz no Brasil.

vasta experiência internacional no

setor de transporte, Carlbaum iniciou

sua carreira no Conselho de Comercio 

Exterior, em São Paulo.

Roberto Leoncini
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Cinco ônibus da UTIL mostrarão novas pinturas 
voltadas à preservação da fauna e da flora

Os novos investimentos da UTIL em

renovação de frota, tendo como foco o

aumento da demanda esperado para

o período da Copa do Mundo, são su-

periores a R$ 5 milhões. Estão sendo

adquiridos carros Double Deck com

dois pisos, GPS e serviço de bordo,

entre vários outros itens de conforto.

Uma das novidades relacionadas

aos ônibus DD que irão rodar durante

a Copa refere-se à pintura de cinco

das novas unidades. As pinturas foram

escolhidas pelos próprios passageiros

da empresa. Agora em abril, a empresa

anunciou e está divulgando pelo Face-

book o resultado do inédito concurso,

iniciado em 1º de março e que recebeu

nada menos que 300 desenhos manda-

dos de vários pontos do país. Cinco dos

novos ônibus serão adesivados com os

cinco desenhos vencedores.

Já há algum tempo a UTIL não se

limita em fugir ao convencional, osten-

tando pinturas sempre modernas em

seus ônibus. De determinado momento

para cá, passou a adesivar os seus

carros de dois andares com motivos

relacionados à preservação da flora e

da fauna. Seus primeiros motivos foram

a onça e a zebra, com a transformação

dos veículos em palcos para ações

educativas ambientais em zoológicos,

envolvendo crianças de escolas públi-

cas e de comunidades carentes. Mais

tarde, foi a vez do ônibus Aquário, que

atuou no transporte durante a confe-

rência Rio+20 e em ações educativas

desenvolvidas nos terminais rodoviá-

rios. Logo em seguida, a companhia

investiu nos ônibus vaca e no ônibus

Constelação. Todas essas pinturas

despertaram sempre muita curiosidade

nas ruas e estradas por onde os ônibus 

passaram.

Os cinco novos ônibus, já com os 

cinco desenhos vencedores, estão sen-

do adesivados a partir deste mês. Os 

ganhadores do concurso vão receber 

R$ 1.500,00 cada um. A escolha dos 

desenhos vencedores foi feita a partir 

de dois critérios: o estético (bonito e 

criativo) e a adequação do desenho 

com a empresa. 

A UTIL opera em 21 cidades de 

Minas Gerais, 17 de São Paulo, e 12 

no Estado do Rio, e em Brasília. Ainda 

não foram definidas as linhas em que 

os ônibus com as novas adesivagens 

vão operar. 

É pensamento da empresa realizar 

novos concursos com esse mesmo 

formato, para possibilitar que os pas-

sageiros continuem participando. 

Flor de maracujá, outro dos projetos premiados.Uma das cinco propostas vencedoras: alusão à girafa.

Abertas as inscrições para a competição que vai
apontar o Melhor Motorista de Caminhão do Brasil

Estão abertas desde o dia 4 deste 

mês as inscrições por via digital para

a quinta edição da competição Melhor 

Motorista de Caminhão do Brasil, pro-

movida pela Scania com o objetivo de

avaliar as habilidades dos condutores

brasileiros, contribuir para a segurança

nas estradas, valorizar o profissional

e promover uma condução que alie

eficiência à redução de emissão de

poluentes. A expectativa é de que

sejam recebidas cerca de 50.000 ins-

crições. A final será realizada de 4 a 7

de dezembro, em São Paulo, e reunirá

os 28 campeões regionais que estarão 

sendo definidos na fase regional das 

provas. O prazo para as inscrições vai 

até o dia 27 de julho. O cadastramento 

é feito pelo site www.melhormotorista.

com.br, ou pessoalmente em postos 

credenciados. 
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