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Viação Águia Branca e Viação 
Garcia compram o DD de 15 
metros da Mercedes-Benz

No espaço do shopping, a imagem do 

conforto sugere viajar de ônibus.

O novo Mercedes-Benz/Marcopolo da Águia Branca: 15 metros de comprimento e dois pisos.
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48º Concurso de 
Pintura de Frotas 
abre inscrições

Estão abertas as inscrições 

para o 48º Concurso de Comu-

nicação Visual e Pintura de Fro-

tas, promovido pelas revistas 

Transporte Moderno e Techni-

bus. O regulamento e a ficha 

de inscrição podem ser obtidos 

no portal  www.otmeditora.com   

No fim do ano, o concurso vai 

premiar os melhores trabalhos, 

no evento Maiores do Transpor-

te e Melhores do Transporte 

2017, com cobertura pelas 

publicações Anuário Maiores e 

Melhores Transporte, Transpor-

te Moderno e Technibus, todas 

da OTM Editora.

Em 2017, o Programa Vol-

vo de Segurança no Trânsito 

(PVST) completa 30 anos. No fi-

nal da década de 1980, quando 

o programa foi lançado, o Brasil 

costumava tratar acidentes de 

trânsito como tragédias inevitá-

veis. Os desafios para colocar 

esse tema em pauta foram 

enormes para os executores 

do programa, mas as conquis-

tas alcançadas superaram as 

expectativas. Em 2014 alinhou 

seu foco de atuação à visão 

Zero Acidentes do Grupo Volvo. 

Na prática, isso significou o de-

safio de zerar os acidentes en-

volvendo os veículos da marca.

Programa Volvo 
de Segurança no 
Trânsito: 30 anos

Conforto das poltronas dos ônibus 
da Garcia é mostrado no shopping

Nos meses de fevereiro e março a 

Viação Garcia realizou em um shopping 

da cidade paranaense de Londrina uma 

ação promocional cuja finalidade foi 

demonstrar o alto padrão de conforto 

das poltronas leito-cama que equipam 

seus ônibus. As poltronas são desen-

volvidas e produzidas pela Marcopolo e 

equipam os ônibus da marca adquiridos 

recentemente pela operadora, inclusive 

os recém-lançados Double-Decker 8x2 

de 15 metros de comprimento.

No mesmo dia – 19 de abril – em 

que lançou seu ônibus Double Decker 

8x2 de 15 metros, a Mercedes-Benz 

anunciou as duas primeiras vendas do 

novo modelo: 12 unidades para Viação 

Águia Branca (Cariacica-ES) e 12 para 

a Viação Garcia (Londrina-PR).

Encarroçados pela Marcopolo, 

os novos chassis comportam até 52 

poltronas do tipo convencional no piso 

superior e até 16 poltronas do tipo 

semileito no piso inferior. Oferecem 

grande conforto e dispõem de maior 

espaço para bagagens. Pág. 8
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A Mercedes-Benz recebeu três prê-

mios “Marca do Ano” no segmento de 

ônibus, atribuídos pelo Prêmio Lótus 

2016. Foram premiadas as categorias 

A Viação Sampaio passará a utilizar 

em suas linhas dois ônibus Paradiso 

1800 Double Decker (dois pisos), da 

Marcopolo. A aquisição faz parte do 

processo de renovação da frota da 

empresa, com a inclusão de veículos 

com um padrão ainda mais elevado de 

conforto, sofisticação e segurança. Os 

veículos serão utilizados nos serviços 

interestaduais e intermunicipais.

Os ônibus Paradiso 1800 DD da 

Viação Sampaio foram montados sobre 

chassis Mercedes-Benz O500 RSD 

2436 Euro 5. Eles contam com 48 pol-

tronas semileito com descansa-pernas, 

no piso superior, e com 12 poltronas 

leito com monitores individuais, no piso 

inferior. Entre outros itens de conforto 

de cada ônibus estão tomadas para 

carregamento de equipamentos ele-

trônicos, geladeira, aparelho de DVD e 

sistema de monitoramento.

A Viação Sampaio passa a operar também com 
ônibus Marcopolo Paradiso 1800 Double Decker
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Os ônibus têm desenho arrojado, 

com para-brisas panorâmicos (maiores 

e curvos), que ampliam a visibilidade 

para o motorista e passageiros. Inter-

namente, destacam-se a porta mais 

larga e as escadas com novo desenho 

para os degraus, tornando mais con-

fortáveis as operações de entrada e 

saída. A segurança também é garantida 

pelos corrimãos posicionados de forma 

mais acessível e pela iluminação em 

LEDs com sensores de presença que 

acendem e apagam as luzes automa-

ticamente.

Em seus novos DD, a Sampaio mantém a tradição das pinturas criativas e atraentes.

Prêmio Lótus para chassis, chassis urbanos 

e chassis rodoviários: produtos vitoriosos.

chassis, chassis urbanos e chassis 

rodoviários. Ela também conquistou o 

prêmio “Marca do Ano” em caminhões 

e, além disso, o prêmio “Marca do Ano” 

na categoria de caminhões semileves, 

com a linha Sprinter. No total, cinco 

premiações em um único ano. 

O Prêmio Lótus aponta os cam-

peões de venda de acordo com os 

dados de emplacamento levantados 

pelo Renavan. Trata-se de uma iniciati-

va da Editora Frota, que edita a revista 

Frota&Cia.

O vice-presidente de Vendas, Marke-

t     ing e Peças & Serviços Caminhões e 

Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, 

Roberto Leoncini, creditou as novas 

conquistas a ações realizadas duran-

te 2016. Como exemplos, apontou o 

início das vendas dos novos modelos 

Accelo 1316 6x2, Atego 8x2 (3026 e 

3030) e da família Actros Mix Road. 

Leoncini observou que esta última linha 

apresentou aumento de mais de 75% 

em 2016 na comparação com o ano 

anterior. Citou, ainda, o lançamento 

da nova linha Sprinter, o aumento das 

vendas via SelecTrucks e a entrega de 

caminhões pelo Consórcio. 

Com as cinco conquistas deste 

ano, a Mercedes-Benz se consolida 

como uma das maiores ganhadoras 

da história do Prêmio, com 148 atri-

buições em 24 anos.

No Prêmio Lótus, a Mercedes-Benz é cinco 
vezes “Marca do Ano” em ônibus e caminhões
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Conforme balanço divul-

gado pela Mercedes-Benz, as 

vendas de março último do 

caminhão Axor 3344 triplica-

ram em relação ao mês de fe-

vereiro. Elas subiram para 311 

unidades, elevando para 70% a 

participação da empresa no pri-

meiro trimestre e reafirmando 

sua liderança no segmento de 

extrapesados off-road. 

A Mercedes-Benz atribui 

tal desempenho, alcançado principal-

mente nas operações logísticas e nos 

setores canavieiro, madeireiro, minera-

ção e grandes obras de infraestrutura 

A Viação Sorriso de Minas, opera-

dora de transporte urbano, adquiriu 66 

ônibus Marcopolo. Foram três unidades 

do modelo Torino Express Articulado, 

53 do Torino convencional e 10 do ôni-

bus Senior. A Sorriso de Minas optou 

por três diferentes modelos de ônibus 

Marcopolo e por chassis Mercedes-

-Benz e Volvo. Todos os veículos têm iti-

nerários eletrônicos e elevadores para 

acesso de pessoas com mobilidade 

reduzida. Seu programa  de renovação 

de frota é contínuo e busca sempre 

oferecer veículos com mais conforto e 

segurança para os passageiros.

Pluma promove a migração, para a “nuvem”, de 
todo o seu complexo sistema de informações

Axor 3344 em operação no setor madeireiro.

No pátio da garagem central da Pluma em Curitiba, alguns dos ônibus da frota. 

O gerente de Tecnologia da Infor-

mação da Pluma Conforto e Turismo, 

Marcel Luiz Arantes, comemorou re-

centemente os primeiros seis meses 

de sucesso da delicada operação 

realizada em setembro passado, em 

parceria com a startup Sky.One, que 

possibilitou a migração de todas as 

suas informações armazenadas em 

servidor próprio para a “nuvem” da 

Amazon Web Services. Naquele mês, o 

servidor responsável por armazenar as 

informações da operadora paranaense 

passou a apresentar problemas. Quatro 

dias depois, foi iniciada a migração 

para a “nuvem”, completada em ape-

nas um fim de semana. Com isso, a 

Pluma livrou-se do risco de perder todas 

as suas informações. 

“Ninguém pensa que vai aconte-

cer algum problema no becape, mas 

acontece,” explica Arantes. Segundo 

ele, a migração do servidor local para 

a “nuvem” já estava programada, e 

os problemas no início de setembro 

adiantaram a operação.

A Pluma atua no transporte rodoviá-

rio de passageiros, cargas, encomen-

das e fretamentos turísticos. Pelo seu 

ERP (sigla em inglês para Enterprise 

Resource Planning), que é o sistema 

que integra as informações e os pro-

cessos de uma empresa, o sistema 

desempenha múltiplas tarefas, como   

rastreamento de entregas, cargas, con-

trole de saídas e chegadas de veículos 

de turismo, emissão de notas, taxas, 

seguros, cobranças, e até a folha de 

pagamento dos colaboradores. A com-

panhia mantém 25 filiais no Brasil e 

uma na Argentina.

As vendas do extrapesado Axor 
triplicaram no mês de fevereiro 

e construção civil, a fatores como alta 

produtividade, força, robustez, câmbio 

totalmente automatizado e bancos 

mais modernos e confortáveis.

Marcopolo entrega 
66 ônibus à Viação 
Sorriso de Minas
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No último dia 11 de abril, o diretor 

geral da Scania, Roberto Barral, anun-

ciou que até o ano 2020 a companhia 

estará investindo R$ 2,6 bilhões no 

desenvolvimento de novos produtos, 

na modernização da fábrica de São 

Bernardo do Campo e na rede de con-

cessionárias. 

“Acreditamos no Brasil e por isso 

estamos fazendo este investimento, 

sempre considerando que o nosso 

principal desafio nas próximas déca-

das será tornar sustentável o sistema 

de transporte do Brasil”, explicou o 

executivo.

O anúncio foi feito durante evento 

que a Scania realizou na planta de 

De 2017 a 2020, a Scania vai investir R$ 2,6 
bilhões na fábrica brasileira e em toda a rede

São Bernardo do Campo para marcar 

o início das comemorações dos seus 

60 anos de atividades no Brasil. São 

comemorações que se estenderão por 

todo o ano de 2017. Para satisfação 

dos executivos da montadora, elas 

começam em um momento que eles 

consideram favorável, não só pelas 

vendas de ônibus e caminhões con-

cretizadas nos três primeiros meses 

do ano, mas pela perspectiva de um 

desempenho comercial ainda melhor 

nos próximos meses.

“Apesar da retração do mercado 

nos primeiros meses de 2017, come-

çamos o ano com o pé direito”, afir-

mou Barral. “Acreditamos que nosso 

desempenho tende a ser ainda melhor 

nos próximos meses.” Ele lembrou 

que, no caso dos chassis de ônibus, 

as empresas operadoras do sistema 

interestadual deverão retomar pelo 

menos parte de suas compras.

Em relação à marca dos 60 anos 

de atuação no Brasil, desde 1957, 

o balanço divulgado por ocasião do 

evento apontou que nessas seis 

décadas a Scania primeiro funcionou 

em um escritório no Centro Velho de 

São Paulo, transferindo-se para São 

Bernardo do Campo em 1962, quando 

começou a produzir os primeiros mo-

tores e caminhões. De lá para cá, ela 

produziu 340.000 caminhões e 70.000 

ônibus, sendo que 250.000 caminhões 

e 39.000 ônibus foram absorvidos pelo 

mercado brasileiro. Pelo menos 30% da 

frota brasileira de veículos comerciais 

levam a marca Scania.

Um de seus mais famosos modelos 

de caminhão, o Scania 113, de 1991, 

está sendo relembrado em uma série 

especial comemorativa, tendo como 

base os caminhões R 440 e R 480 

(6x2, 6x4 e 8x2) nas versões Highline 

e Streamline. A referência ao 113 foi 

na  pintura, com a reprodução da cor 

básica azul celeste e das faixas laterais 

em rosa,lilás e roxa.

Roberto Barral: começando com o pé direito.

Lembrando o 113, modelo muito famoso.

A empresa panamenha TMPSA – 

Transportes Metropolitanos Panamá 

S/A – comprou da Volvo mais 203 

unidades do modelo padrón piso baixo. 

Os veículos vão se somar aos 1.236 

ônibus da marca que já rodam na Cida-

de do Panamá. Segundo o presidente 

da Volvo Bus Latin America, Fabiano 

Todeschini, a nova venda resulta de 

Com mais 203 ônibus, a Volvo amplia a presença 
no transporte urbano da Cidade do Panamá

uma experiência “muito positiva” dos 

clientes com os veículos da marca nos 

últimos anos.

No ano passado, o governo da 

Cidade do Panamá transformou o trans-

porte urbano de passageiros na região 

metropolitana em sistema totalmente 

público, responsabilizando-se pela 

operação da atividade. 

Os novos 203 ônibus, que serão 

fornecidos a partir de agosto, vão rodar 

nas autopistas que ligam a capital às 

cidades satélites. A entrega será con-

cluída até o fim do ano.

A Cidade do Panamá tem cerca de 

1,3 milhão de habitantes em sua região 

metropolitana, onde se concentra a 

maioria absoluta da população do País.
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Os caminhões Atego, Axor e Actros, 

da Mercedes-Benz, ganharam uma nova 

geração de bancos, rigorosamente 

projetados de acordo com o biotipo do 

motorista brasileiro, priorizando, desta 

forma, o bem-estar e a satisfação dos 

milhares de profissionais que passam 

horas ao volante desses veículos.

Na verdade, trata-se de um lança-

mento que abrange integralmente o 

posto de trabalho do motorista, como 

a fabricante pretende demonstrar por 

ocasião da realização do Salão Inter-

nacional do Transporte Rodoviário de 

Cargas, Fenatran 2017. 

Vendas de rodoviários Mercedes a empresas do 
Sudeste e Nordeste totalizaram 273 unidades

A montadora renova todo o 
cockpit da linha de caminhões

As vendas mais recentes de chas-

sis rodoviários da fabricante Merce-

des-Benz alcançaram 273 unidades e 

destinaram-se a empresas de transpor-

te dos estados de São Paulo, Espírito 

Santo e Ceará. Viação Cometa e Grupo 

Comporte Participações (SP), Viação 

Águia Branca (ES) e Expresso Guanaba-

ra (CE) foram as compradoras.

Os pedidos se dividiram entre os 

chassis O 500 RS, RSD, RSDD e OF 

1721L, todos eles indicados para 

operações regulares de curtas, médias 

e longas distâncias, e também para a 

prestação de serviços diferenciados no 

transporte de turismo de luxo.

No ano passado a Mercedes-Benz 

liderou as vendas de ônibus rodoviários 

no País, com 50% de participação de 

mercado. Nos três primeiros meses 

deste ano, a liderança vem sendo 

confirmada. A marca lidera as vendas de rodoviários.

Os novos bancos, uma das novidades.

De acordo com a empresa, o novo 

posto de trabalho desenvolvido pela 

marca assegura alto nível de ergonomia 

e facilita a operação no dia a dia do 

motorista, traduzindo-se em maior con-

forto e produtividade. A nova geração 

de bancos é o ponto-chave da evolução 

do posto de comando dos motoristas. 

Tanto o banco do motorista, quanto o 

do acompanhante, foram concebidos 

e produzidos pela equipe do Centro de 

Desenvolvimento Tecnológico da Mer-

cedes-Benz do Brasil, em parceria com 

fornecedores. 

Juntamente com as novidades 

do posto de trabalho do motorista, a 

Mercedes-Benz está lançando o novo 

pacote multimídia com painel, volante 

multifuncional, sistema de som e ta-

cógrafo digital. Com isso, estão sendo 

ampliadas as facilidades para o dia a 

dia do motorista. As novidades conso-

lidam uma nova fase do conceito de 

desenvolvimento Econfort, que agrega 

economia, conforto, força e desempe-

nho aos caminhões Mercedes-Benz e, 

portanto, proporciona mais rentabilida-

de para os clientes.

A Volare, do Grupo Marcopolo, fe-

chou parceria com o Banco Moneo para 

oferecer novas facilidades de crédito 

aos clientes da marca na aquisição 

de veículos zero quilômetro. Agora, o 

financiamento pode ser de 100% do 

valor do veículo e com prazo de até 60 

meses para a quitação.

Para oferecer o financiamento de 

100% do valor do bem, o Banco Moneo  

utilizará  as linhas de crédito do Finame 

(entre 70% e 80% do valor). Os restan-

tes 30% ou 20% serão incluídos como 

garantia adicional de veículo usado. 

O banco tem atendimento comercial 

personalizado, única plataforma para 

aprovação do crédito, carência de 90 

dias, “one stop shop” e boleto único.

A linha de veículos da Volare é 

composta de dez diferentes modelos: 

V6L, V8L, W6, W7, W8, W9, DW9, W-L e 

Access, disponíveis nas versões Limou-

sine, Executivo, Urbano, Auto-Escola, 

Rural, 4x4 e Escolarbus. A fabricante 

oferece também o recém-lançado Vo-

lare Cinco, veículo inédito no mercado 

brasileiro e o menor da montadora.

Volare financiará 
até 100% do valor dos 
seus veículos zero
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A Neobus vai exportar 50 unidades 

do seu ônibus rodoviário New Road N10 

340, destinados ao grupo Soyuz, um 

dos principais operadores de transpor-

te interprovincial do Peru. Os veículos 

serão utilizados em serviços de trans-

porte de turistas à cidade de Nazca, 

reconhecida como Patrimônio Cultural 

da Humanidade. O Peru tornou-se um 

dos principais mercados compradores 

de ônibus rodoviários da América Lati-

na. A preferência tem sido por ônibus 

brasileiros. 

“É muito importante ampliar nossa 

presença nesse mercado”, considera 

Alexandre Pontalti, diretor da Neobus.

O New Road N10 340 tem capacida-

de para 59 passageiros, em poltronas 

tipo executiva, reclináveis. Encarroçado 

sobre chassi Volvo B380R, o modelo 

Com o rodoviário New Road N10 a Neobus busca ampliar sua presença no Peru. 

Drones (no teto) auxiliarão na distribuição.
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Neobus fornecerá 50 ônibus rodoviários New 
Road N10 340 para o grupo peruano Soyuz

Veículos elétricos Sprinter e Vito vão operar em 
distribuição urbana em cidades da Alemanha

A partir de 2018, veículos elétricos 

Sprinter e Vito serão utilizados nas 

operações de logística de distribuição 

urbana da empresa Hermes nas cida-

des alemãs de Hamburgo e Stuttgart. 

As duas empresas assinaram recente-

mente um acordo para substituição de 

parte dos veículos da atual frota da Her-

mes por modelos elétricos equipados 

destinado ao Peru tem sistema de au-

diovisual com cinco monitores, faróis 

em led, sistema multiplex e iluminação 

por porta-focos. As poltronas são mais 

largas e muito confortáveis.

Uma central faz todo o controle 

do sistema de áudio, vídeo e entrete-

nimento do salão de passageiros. O 

equipamento conta com DVD, rádio, 

CD, MP3, TV digital e GPS.

com bateria. A intenção da operadora 

é utilizar, até 2020, em áreas urbanas, 

1.500 unidades Vito e Sprinter, para 

aumentar a economia operacional, a 

sustentabilidade e a praticidade da 

logística de entrega.

A Hermes é uma das empresas líde-

res do setor de logística de distribuição 

urbana na Alemanha.
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No dia 19 de abril, em São Bernardo 

do Campo, a Mercedes-Benz lançou 

oficialmente no mercado brasileiro o 

seu chassi O 500 RSDD 8x2 de quatro 

eixos, para carroçarias de 15 metros, 

nas configurações Double Decker (dois 

pisos) e High Decker. O Double Decker 

transporta passageiros nos dois pisos; 

o HD tem assentos no piso superior e 

amplo bagageiro no piso inferior.   

Na mesma ocasião, a montadora 

anunciou a primeira venda do novo O 

500 RSDD 8x2 de quatro eixos, sendo 

a compradora a Viação Águia Branca, 

de Cariacica-ES. No total, foram 12 

unidades. 

Simultaneamente, a Mercedes-

-Benz informou que a Viação Garcia, de 

Londrina-PR, também encomendou 12 

unidades do mesmo chassi.

A compra dos novos carros pela 

Viação Águia Branca foi festejada pelo 

diretor de Vendas e Marketing de Ôni-

bus da Mercedes-Benz do Brasil, Walter 

Viação Águia Branca compra 12 unidades do 
novo DD 8x2 de 15 metros da Mercedes-Benz

Barbosa: “A empresa escolheu nosso 

RSDD para uma oferta diversificada de 

conforto aos seus passageiros, com 

duas categorias de serviço num mesmo 

Double Decker.”

Ele explicou que a nova versão de 

rodoviário está totalmente sintonizada 

com a legislação, em vigor desde o 

início do ano, que autoriza a utilização 

de carroçarias de 15 metros em ônibus 

rodoviários, um metro a mais em rela-

ção ao comprimento máximo permitido 

anteriormente. 

Barbosa prevê que o novo lança-

mento vai estimular as vendas de ôni-

bus 8x2 com carroçarias Double Decker 

ou High Decker. Ele afirma que com 

eles as empresas do setor ganham me-

lhor condição para aumentar a oferta 

de assentos por viagem e, além disso, 

podem garantir as gratuidades previs-

tas em lei sem prejuízo dos resultados 

operacionais. E explica que,  na versão 

Double Decker, podem ser instaladas 

até 52 poltronas do tipo convencional 

no piso superior, e até 16 poltronas 

tipo semileito no piso inferior. 

Outras vantagens são o maior con-

forto a bordo, com mais espaço para 

as bagagens, possibilitando a oferta de 

serviços diferenciados. 

Na versão 2741, o chassi O 500 

RSDD 8x2 foi dimensionado pela Mer-

cedes-Benz para 27 toneladas de PBT.

O novo Double Decker de 15 metros da Mercedes-Benz e da Marcopolo, já com a pintura da Viação Águia Branca. 

Walter Barbosa acredita que os novos DD de 

15 metros vão se tornar uma tendência.  
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