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Vendas de ônibus 
crescem 40,07% 
em três meses 

Números apurados pela Fe-

nabrave, Federação Nacional da 

Distribuição de Veículos Auto-

motores, entidade que reúne re-

vendedores e concessionárias, 

apontam que nos três primeiros 

meses de 2018 as vendas de 

ônibus registraram crescimento 

de 40,07% na comparação com 

os três primeiros meses de 

2017. Foram emplacados no 

período 3.534 ônibus. No ano 

passado, foram 2.523 ônibus.

As vendas de março deste 

ano foram particularmente 

expressivas, com 1.309 em-

placamentos de ônibus. Houve 

alta de 11,9% em relação a 

março de 2017, e de 17,9% em 

relação a fevereiro. 

Em maio, conforme informa-

ção do seu diretor industrial, 

Maurício Lourenço da Cunha, 

a Busscar reinicia a produção 

de ônibus em sua fábrica de 

Joinville-SC. Inicialmente, será 

fabricado um ônibus por dia. 

Mais tarde, a produção será 

aumentada para três carroça-

rias diárias. 

A Busscar confirmou a con-

tratação do executivo Paulo 

Corso, que assumiu o cargo 

de Diretor Comercial. Até re-

centemente, Corso era o dire-

tor de Operações Comerciais 

e Marketing da Marcopolo.

Em maio, a 
Busscar volta 
a produzir Grupo Gontijo incorpora à 

frota mais 50 ônibus novos

Presente em mais de 20 estados 

brasileiros, além do Distrito Federal, 

o Grupo Gontijo acaba de incorporar à 

sua frota mais 50 ônibus novos, todos 

com carroçaria Marcopolo Paradiso 

1200 montadas sobre o chassi Scania 

K400 B 6x2. Os modelos receberam di-

James Eduardo Bellini.

O Grupo Gontijo opera 282 linhas nacionais e uma linha internacional. 
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ferentes configurações internas, sendo 

45 equipados com poltronas semileito 

e cinco com poltronas leito. O diretor do 

Negócio Ônibus da Marcopolo, Rodrigo 

Pikussa, enfatizou a importância dessa 

venda a um dos maiores operadores 

brasileiros. Pág. 8
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James Bellini preside o Conselho 
de Administração da Marcopolo

James Eduardo Bellini foi eleito pre-

sidente do Conselho de Administração 

da Marcopolo, em reunião realizada 

em 28 de março, após Assembleia 

Geral de Acionistas. Paulo Cezar da 

Silva Nunes, presidente desde 2016, 

assumiu o cargo de vice-presidente 

pelos próximos dois anos. Os demais 

membros eleitos para o Conselho são 

Dan Ioschpe, Osvaldo Burgos Schirmer, 

Oscar de Paula Bernardes Neto, Hen-

rique Bredda e Nélio Henriques Lima. 

James Eduardo Bellini é filho de 

Paulo e Mary Bellini e tem formação 

acadêmica em Administração de Em-

presas pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul.
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Em fevereiro, a Spheros Climati-

zação do Brasil passou a ter a marca 

Valeo Climatização do Brasil. Com a 

operação, a Spheros passa a combi-

nar sua larga experiência, avançada 

tecnologia e excelente reputação no 

mercado de climatização para ônibus 

com as mais avançadas e inovadoras 

tecnologias mundiais da Valeo no seg-

mento automotivo. 

A Valeo mantém forte liderança 

nos principais países do continente 

americano. No Brasil, sua participação 

de mercado é superior a 70%. Luís 

Carlos Sacco, diretor geral da Valeo 

América Latina anunciou que a empre-

sa investirá para ampliar ainda mais 

sua atuação e liderança em todo o 

continente americano.

James Bellini preside o Conselho 
de Administração da Marcopolo

Desde fevereiro a Volare vem pro-

duzindo mínis e micro-ônibus da marca 

nas linhas de montagem da Neobus, 

controlada da Marcopolo, no bairro de 

Ana Rech, em Caxias do Sul. Segundo 

a fabricante, a nova linha implantada 

na Neobus proporciona mais eficiência 

operacional, qualidade e produtividade. 

Para tanto, toda a operação Volare foi 

transferida da fábrica Planalto para 

Ana Rech. Esse é o primeiro passo da 

estratégia definida pela Marcopolo para 

o melhor aproveitamento das sinergias 

entre as três marcas. 

A incorporação da Neobus pela 

Marcopolo coincidiu com uma grande 

queda no mercado brasileiro de ônibus, 

entre 2014 e o segundo semestre de 

2017, o que levou a Marcopolo iniciar 

o desenvolvimento de um projeto de 

Volare começa a produzir minis e micros nas 
instalações da Neobus, do grupo Marcopolo

estudos para avaliar a melhor forma de 

aproveitar a capacidade fabril instalada 

em suas operações em todo o País.

“Temos trabalhado fortemente com 

foco na segurança, qualidade e aplica-

ção da filosofia LEAN e da metodologia 

Kaizen para tornar todas as nossas 

plantas o mais possível eficientes e 

produtivas”, afirma o diretor-geral da 

Marcopolo, Francisco Gomes Neto.

O primeiro passo para o melhor aproveitamento das marcas Volare, Marcopolo e Neobus.
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polo do início da década de 1990 até 

2005, primeiro como representante 

comercial na Argentina e depois como 

gerente comercial e diretor de mercado 

internacional, com ativa participação na 

abertura de mercados como o de Cuba 

e de outros países da América Central.

Desde 2006, James passou a se 

dedicar ao segmento náutico, com a 

construção de veleiros. Atualmente é 

sócio-proprietário da Wind Náutica S.A., 

empresa dedicada à importação, expor-

tação e comércio de kits para veleiros, 

peças e equipamentos náuticos.

Mais recentemente, Bellini par-

ticipou de diversos cursos de aper-

feiçoamento, entre os quais o de 

Gerenciamento de Restrições e o de 

Planejamento Estratégico,

James Eduardo Bellini foi eleito pre-

sidente do Conselho de Administração 

da Marcopolo, em reunião realizada 

no dia 28 de março, após Assembleia 

Geral de Acionistas. Ao mesmo tempo, 

Paulo Cezar da Silva Nunes, presidente 

desde 2016, está assumindo o cargo 

de vice-presidente pelos próximos dois 

anos. 

Os demais membros eleitos para 

o conselho são Dan Ioschpe, Osvaldo 

Burgos Schirmer, Oscar de Paula Ber-

nardes Neto, Henrique Bredda e Nélio 

Henriques Lima. 

James Eduardo Bellini é filho de 

Paulo e Mary Bellini e tem formação 

acadêmica em Administração de Em-

presas pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. Atuou na Marco-

Valeo é a nova líder 
em sistemas de 
ar condicionado



3INFORMATIVO ABRATI - ABRIL/18

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

oUm lote de 25 novos ônibus biar-

ticulados Volvo, todos dotados do 

Serviço Conectado de Gerenciamento 

de Regiões de Segurança, começou a 

operar em Curitiba no dia 28 de março.  

O recurso é inédito no País e tem a fina-

lidade de proporcionar mais segurança 

para os usuários, mediante o controle 

da velocidade dos coletivos de acordo 

com a área onde estejam operando. Por 

meio de monitoramento remoto e geolo-

calização, os ônibus são programados 

a distância pelo operador do sistema, 

de modo a manterem rigorosamente os 

limites de velocidade, por exemplo, em 

áreas especiais.

“Essa tecnologia aumenta a segu-

rança em áreas próximas a hospitais, 

escolas, dentro dos terminais e em 

outros locais com alto fluxo de pe-

Curitiba inicia a renovação de seus biarticulados, 
agora com serviço de gerenciamento conectado

destres”, explica Gilberto Vardânega, 

diretor comercial de ônibus da Volvo 

no Brasil. 

No caso de Curitiba, a URBS, órgão 

de gestão do transporte público da cida-

de, programou áreas com velocidades 

que vão de 20 km/h (dentro de termi-

Desde os anos 1990 os articulados têm participação importante no sistema de Curitiba.

nais) a 60 km/h (nos eixos expressos). 

Na área central a velocidade programa-

da é de 40 km/h. O sistema da Volvo 

delimita virtualmente as áreas ao longo 

do percurso e os limites de velocidade 

são automaticamente assumidos pelos 

biarticulados durante a operação. 

Brasília tornou-se a terceira cidade 

brasileira a utilizar ônibus elétricos 

em transporte público. Duas unidades 

do veículo BYD D9W, com carroçaria 

Marcopolo Torino, passaram a operar a 

linha Centro-UnB, depois de terem sido 

utilizadas no transporte de delegações 

estrangeiras durante a oitava edição 

do Fórum Mundial da Água, realizado 

em março na capital federal. Os dois 

veículos foram adquiridos pela Piracica-

bana, que opera transporte urbano de 

passageiros na Capital Federal.

O ônibus EbusBYD 100% elétrico 

utiliza baterias. O chassi é o BYD mode-

lo D9W, para aplicação em carroçarias 

com até 13,2 metros de comprimento.  

A autonomia é de 300 quilômetros e 

o veículo, além de ser silencioso, não 

Começam a rodar em Brasília dois ônibus 
elétricos BYD D9W com carroçaria Marcopolo

emite poluentes. Ele foi desenvolvido 

com suspensão pneumática dianteira 

e traseira que proporciona maior con-

forto, e conta com a função de rebaixa-

mento bilateral, facilitando a entrada e 

saída dos passageiros. Os dois carros 

fornecidos à Piracicabana dispõem de 

ar condicionado.

Os novos ônibus já estão operando normalmente em uma das linhas da empresa.
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Com a entrega de 18 novos ônibus 

rodoviários, a Marcopolo voltou a au-

mentar sua participação no mercado 

de ônibus do Equador. Desta vez foram 

fornecidas 14 unidades do modelo 

Paradiso 1200 e quatro do Viaggio 

1050, todas destinadas à cooperativa 

de transporte Reina del Camino. 

Marcopolo exporta novos ônibus rodoviários e 
amplia sua presença no mercado do Equador

O mercado equatoriano difere 

dos demais da América Latina: cerca 

de 95% das empresas de transporte 

rodoviário locais são cooperativas, 

onde cada sócio tem um veículo. Outra 

diferença é o fato de que, além das 

concorrentes internacionais, existem 

mais de 80 fabricantes de carroçarias. 

Cada uma das unidades do Paradi-

so 1200 fornecidas à Reina del Camino 

tem configuração para transportar 42 

passageiros, em poltronas semileito 

1060. Outros itens de conforto são 

sanitário, sistema de ar condicionado 

quente/frio, geladeira, cafeteira, equi-

pamento de áudio e vídeo com rádio/

DVD, quatro monitores no salão de 

passageiros e camarote exclusivo para 

motorista auxiliar.

O Equador vem se tornando um im-

portante mercado para a Marcopolo. No 

ano passado, ela vendeu 70 rodoviários 

para algumas das principais operado-

ras de transporte equatorianas, entre 

os modelos Paradiso 1200, Paradiso 

1800 Double Decker e Viaggio 1050, 

com diferentes configurações, para 

turismo e rotas internacionais.
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A Mercedes-Benz anunciou a con-

tratação de mais 330 colaboradores 

horistas diretos para as áreas de produ-

ção de suas fábricas de São Bernardo 

do Campo (250) e Juiz de Fora (80). 

O anúncio foi feito durante a inaugu-

Mercedes-Benz faz mais 330 novas contratações  
para as fábricas de São Bernardo e Juiz de Fora 

ração da nova linha de montagem de 

caminhões, no ABC paulista. As novas 

contratações se somam àquelas feitas 

em janeiro, totalizando 522 para São 

Bernardo do Campo e 160 para Juiz 

de Fora.

“São cerca de 700 novas contra-

tações para as duas plantas desde 

janeiro, a partir da reação do merca-

do de veículos comerciais”, informa 

Philipp Schiemer, presidente da Mer-

cedes-Benz do Brasil & CEO América 

Latina. “Estamos muito contentes por 

inaugurar a nova linha de montagem 

de caminhões e, neste momento de 

recuperação econômica, poder oferecer 

oportunidade de trabalho para cente-

nas de profissionais”.

A linha de montagem de caminhões 

recém-inaugurada faz parte do investi-

mento de R$ 500 milhões nos últimos 

três anos na fábrica de São Bernardo 

do Campo. No mesmo período, a Mer-

cedes-Benz investiu R$ 230 milhões na 

planta de Juiz de Fora.

Com as novas exportações, a Marcopolo fortalece sua posição no mercado equatoriano.

Linha de montagem na fábrica de São Bernardo do Campo: modernização contínua.  

A marca que todo mundo confia.

Tecnologia, conforto e segurança. Chassis de ônibus  
rodoviário Mercedes-Benz, o Mercedes-Benz da galera.
Pensando no coletivo. Pensando no futuro.
Quando a Mercedes-Benz cria um chassi, ela pensa em tudo, especialmente no coletivo. É por isso que hoje ela oferece 
soluções com a mais completa linha do mercado. Produtos que entregam eficiência, rentabilidade e que garantem maior 
desempenho, economia, conforto e respeito ao meio ambiente. Porque, para a Mercedes-Benz, investir em mobilidade 
urbana é investir na qualidade de vida das cidades.

CRC: 0800 970 9090 | www.mercedes-benz.com.br

mercedesbenzonibus mercedesbenz_onibus www.busclub.com.br
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A marca que todo mundo confia.

   Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

Tecnologia, conforto e segurança. Chassis de ônibus  
rodoviário Mercedes-Benz, o Mercedes-Benz da galera.
Pensando no coletivo. Pensando no futuro.
Quando a Mercedes-Benz cria um chassi, ela pensa em tudo, especialmente no coletivo. É por isso que hoje ela oferece 
soluções com a mais completa linha do mercado. Produtos que entregam eficiência, rentabilidade e que garantem maior 
desempenho, economia, conforto e respeito ao meio ambiente. Porque, para a Mercedes-Benz, investir em mobilidade 
urbana é investir na qualidade de vida das cidades.

CRC: 0800 970 9090 | www.mercedes-benz.com.br

mercedesbenzonibus mercedesbenz_onibus www.busclub.com.br

7105_An. Ônibus Rodoviário Abrati 205x275-2.indd   1 4/23/18   5:14 PM
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No último dia 27 de março, em sua 

fábrica de São Bernardo do Campo, a 

Mercedes-Benz inaugurou uma linha 

completamente nova de montagem de 

caminhões, classificada pela compa-

nhia como “um passo gigantesco e his-

tórico rumo à implantação do conceito 

de indústria 4.0 no Brasil”.

Segundo o presidente da Mercedes-

-Benz do Brasil e CEO América Latina, 

Philipp Schiemer, a montadora já está 

“vivendo o futuro”, sendo a primeira 

fabricante de veículos comerciais a 

inaugurar no País uma linha de monta-

gem de caminhões inovadora, no rumo 

da Indústria 4.0: “Novamente, estamos 

revolucionando a história da indústria 

automobilística brasileira. A quarta 

revolução industrial chega, então, ao 

segmento de caminhões no Brasil por 

meio da nossa marca”.

Significa que a tecnologia digital, 

a hiperconectividade, dados na nuvem 

e a Internet das Coisas, que são ele-

mentos da Indústria 4.0, tornaram-se 

realidade na Mercedes-Benz do Brasil.

De acordo com o executivo, na nova 

linha de produção os colaboradores 

estão no comando das tecnologias, 

obtendo altos padrões de qualidade e 

Nova linha de montagem da Mercedes-Benz é um 
grande passo no rumo do conceito de indústria 4.0

produtividade, além da maior flexibili-

dade para atendimento às demandas 

dos clientes.

As tecnologias inovadoras serão 

expandidas a todos os processos pro-

dutivos, às linhas de agregados (moto-

res, câmbios e eixos) e à fabricação de 

chassis de ônibus, em São Bernardo do 

Campo, e de cabines e caminhões em 

Juiz de Fora. “Tudo isso está programa-

do dentro do investimento de R$ 2,4 

bilhões que anunciamos recentemente 

para os próximos cinco anos”, informa 

Philipp Schiemer.

A nova linha é 15% mais eficiente 

em termos de produção do que a 

anterior. A montadora alcançará 20% 

de ganho de eficiência logística, gra-

ças a resultados como a redução de 

armazéns de peças (de 53 para 6), o 

aumento do percentual de entrega de 

peças diretas na linha (de 20% para 

45%), e a redução do armazenamento 

de componentes (de 10 dias para no 

máximo 3 dias).

A nova fábrica também traz ganhos 

importantes para o meio ambiente, 

contribuindo para uma operação mais 

sustentável. Houve redução de 56% no 

consumo de energia com a adoção de 

lâmpadas LED em 100% da linha de 

montagem final de caminhões.
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Na nova linha de montagem, os colaboradores estão no comando das novas tecnologias.

A Scania estabeleceu duas me-

tas que pretende cumprir até 2025: 

a primeira é reduzir pela metade as 

emissões de CO
²
 em suas próprias 

operações, em escala global. A segun-

da, fabricar produtos que viabilizem a 

obtenção desse mesmo percentual de 

redução em todos os fluxos de logística 

de transporte terrestre.

Até o ano 2025, a Scania pretende reduzir em 
50% suas emissões de CO2 em escala global

A montadora busca atingir a primei-

ra meta otimizando ainda mais seus 

processos de produção, melhorando 

a eficiência energética e convertendo 

para fontes renováveis sua geração 

atual. A Scania já havia assumido o 

compromisso de mudar seus proces-

sos para eletricidade e para meios 

livres de combustíveis fósseis.

Segundo seu vice-presidente execu-

tivo de produção e logística, Ruthger de 

Vries, a Scania tem uma visão de longo 

prazo para implantar operações de 

carbono zero. A empresa já oferece um 

grande portfólio de veículos movidos a 

combustíveis alternativos, disponibili-

zando motores compatíveis com GNV, 

etanol e biometano, por exemplo. 
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A linha Sprinter de comerciais leves da Mercedes-Benz manteve a liderança de mercado.

Com sua linha Sprinter, a Merce-

des-Benz está liderando as vendas de 

veículos comerciais leves da categoria 

de Large Vans (3,5 a 5 toneladas de 

PBT) no País. No primeiro trimestre do 

ano, com o emplacamento de 1.625 

unidades, a fabricante atingiu 38% de 

participação. São seis pontos percen-

tuais a mais em relação ao percentual 

obtido no mesmo período do ano 

passado. 

Os segmentos de vans de passa-

geiros, furgões e chassis com cabina 

tiveram crescimento no trimestre com-

parado ao mesmo período de 2017.

Com o emplacamento de 730 uni-

dades, a Mercedes-Benz alcançou 60% 

de participação nas vendas de vans de 

Mercedes-Benz continua ampliando a liderança 
nas vendas de comerciais leves da linha Sprinter

passageiros. Entre os furgões, o cresci-

mento de vendas saltou de 24% de par-

ticipação no acumulado janeiro/ março 

de 2017 para 33% este ano, com 682 

unidades emplacadas. No segmento de 

chassis com cabina, foram emplacados 

213 veículos Sprinter, alcançando o 

market share de 22%. Com a linha 

Sprinter, a Mercedes-Benz comercia-

lizou quase 40% do total de veículos 

emplacados no primeiro trimestre na 

categoria de 3,5 a 5 toneladas de PBT.

Em 1993, um chassi de ônibus 

dava a partida para o que seria, duas 

décadas e meia depois, um expressivo 

portfólio idealizado para o transporte 

de passageiros. O modelo 16.180 CO 

da Volkswagen foi o primeiro veículo 

da marca no Brasil, trazendo outros 

aspectos que promoveram um novo 

olhar nos serviços, como a função dos 

monitores de pós-vendas, que acompa-

nham de perto a operação dos clientes, 

com visitas periódicas e treinamento 

dos motoristas.

MAN comemora os 25 anos do chassi Volksbus
Em 2018, a marca Volksbus come-

mora o volume de 150.000 chassis 

produzidos, presentes no Brasil e em 

mais de 30 países para os quais a 

MAN Latin America exporta robustez e 

performance sob medida para as mais 

severas aplicações. Mais de 30.000 

foram exportados. “A Volkswagen Ôni-

bus nasceu com o conceito de solução 

para o transporte de passageiros, 

envolvendo a produção de chassis 

robustos, acompanhamento presencial 

da operação dos clientes e aperfeiçoa-

mento constante para a evolução na 

performance dos chassis”, ressalta 

Jorge Carrer, gerente executivo de Ven-

das de Ônibus da MAN Latin America. 

A gama de produtos Volkswagen 

Ônibus tem 17 chassis e atende a 

diversos nichos de mercado. “Hoje 

rompemos barreiras no transporte de 

passageiros, a família Volksbus alcan-

ça os mais distantes destinos. Porém 

tudo começou com um relacionamento 

bastante próximo entre a fábrica e o 

cliente, afirma Carrer.
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O Grupo Gontijo incorporou à sua 

frota 50 novos ônibus, todos monta-

dos sobre o chassi Scania K400 B 

6x2, e  com carroçaria Paradiso 1200, 

da Marcopolo. Os novos veículos são 

O Grupo Gontijo adquire mais 50 novos ônibus 
Marcopolo Paradiso 1200 com chassi da Scania

Oito em cada dez caminhões Volvo vendidos têm 
algum Plano de Manutenção, garante a fabricante

equipados com sanitário, sistema de 

ar condicionado, tomadas para carre-

gamento de equipamentos eletrônicos 

com entrada USB e faróis e lanternas 

em LED, tendo recebido diferentes 

configurações internas. São 45 ônibus 

equipados com 46 poltronas semileito 

e cinco com poltronas tipo leito e capa-

cidade para 26 passageiros.

O diretor de Suprimentos do Grupo 

Gontijo, Marco Antonio Gontijo, explica 

que o modelo Paradiso 1200 vem sen-

do utilizado desde 2011, principalmen-

te em função da relação custo benefí-

cio, robustez e eficiência. “Procuramos 

manter o padrão da frota para ganhar 

escala na operação”, informa.

Por sua vez, o diretor do Negócio 

Ônibus da Marcopolo, Rodrigo Pikus-

sa, enfatiza a importância da venda a 

um dos maiores operadores do Brasil, 

detentor de linhas com características 

especiais, e que apresenta números 

expressivos em tamanho de frota e 

quantidade de pessoas transportadas.

O Grupo Gontijo está presente em 

mais de 20 estados brasileiros, além 

do Distrito Federal. Opera 282 linhas 

nacionais e uma internacional, que liga 

Salvador, Bahia, a Assunção, Paraguai.

De acordo com levantamento feito 

pela Volvo, em cada dez caminhões 

que ela comercializa no Brasil, oito 

já ganham as ruas e estradas com a 

cobertura de algum tipo de plano de 

manutenção.  Esse é o maior percen-

tual atingido desde quando o serviço foi 

introduzido na rede de concessionárias 

da montadora. “Quanto maior o tempo 

do caminhão na estrada transportando 

mercadorias e gerando receita, maior 

a rentabilidade da operação”, lembra 

Carlos Banzzatto, gerente de pós-venda 

da Volvo no Brasil.
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Os novos ônibus estão equipados com os mais modernos itens de conforto.  

Planos de manutenção geram mais receita.  

A Volvo oferece cinco modelos de 

planos de manutenção: Ouro, Prata, 

Azul, Verde e Branco. O principal e 

mais completo do mercado é o Ouro, 

que cobre todas as manutenções pre-

ventivas e corretivas do veículo durante 

o período contratado. Segundo a fabri-

cante, o cliente só precisa se preocupar 

com a troca de pneus, o motorista e o 

combustível. Carlos Banzzatto informa 

que os compradores da marca estão 

optando pelo plano Ouro para obterem 

a performance máxima do caminhão e 

maior rentabilidade.
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