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Diretoria e associadas se 
reúnem em Brasília 
e debatem o ProPass

Os negócios globais da 

encarroçadora Marcopolo S.A. 

tiveram crescimento de 13% 

no primeiro semestre de 2013. 

Foi obtida a receita líquida con-

solidada de R$ 1,761 bilhão, 

sendo que no primeiro semestre 

do ano passado a receita havia 

sido de R$ 1,559 bilhão. 

Um dos grandes resultados 

alcançados foi o aumento de 

quase 50% na produção de 

veículos da marca Volare, que 

chegou a 2.576 unidades. No 

primeiro semestre de 2012 fo-

ram fabricados 1.728 veículos 

Volare. Pág. 2

Matéria publicada no jornal 

O Estado de S. Paulo, citando 

a ANTT e a Infraero, informou 

que nos três primeiros meses 

de 2013 o número de pes soas 

que viajaram nos ônibus interes-

taduais aumentou em 2,58%, 

indo de 15,25 milhões para 

15,65 milhões. Em trajetória 

inversa, o movimento de em-

barques e desembarques nos 

aviões diminuiu nos primeiros 

seis meses do ano, de 84,23 

milhões para 84,12 milhões de 

passageiros, o que representou 

uma redução de 0,20% na com-

paração com o movimento regis-

trado nos primeiros seis meses 

do ano passado.  Pág. 8 

Marcopolo teve 
incremento de 
13% nos negócios

Há mais pessoas 
viajando de ônibus 
entre os estados
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No dia 8 de agosto a diretoria da 

ABRATI reuniu-se com os associados, 

na sede em Brasília, para um amplo 

debate sobre o Propass e a licitação das 

linhas federais anunciada pelo governo. 

Com o auditório completamente lotado, 

o presidente da associação, Paulo Porto 

Lima, fez um relato sobre o andamento 

do processo e explicou detalhes do Pla-

no Geral de Outorgas – PGO–  em sua 

primeira versão. 

A diretoria se reunirá novamente no 

dia 18 de setembro para avaliar o mo-

mento e definir estratégias.

Com o auditório lotado, e tendo ao lado Renan Chieppe, o presidente Paulo Porto Lima fez 

um relato sobre o andamento do processo no âmbito da ANTT. 
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A Marcopolo S.A. registrou cresci-

mento de 13% em seus negócios no 

primeiro semestre de 2013, obtendo 

a receita líquida consolidada de R$ 

1,761 bilhão. No primeiro semestre do 

ano passado a receita havia sido de R$ 

1,559 bilhão. 

Um dos grandes resultados alcan-

çados foi o aumento de quase 50% 

na produção de veículos da marca 

Volare, que chegou a 2.576 unidades. 

No primeiro semestre de 2012 foram 

fabricados 1.728.

Foi confirmado o desempenho 

esperado pela companhia, tanto no 

mercado brasileiro quanto no exterior. 

O volume total produzido pelo conjunto 

Negócios da Marcopolo crescem 13% em 2013
das fábricas Marcopolo (no Brasil e 

no exterior) foi de 10.046 unidades, 

com crescimento de 10,3%. Para o 

mercado brasileiro foram produzidas 

9.056 unidades (crescimento de 11,1% 

em relação ao primeiro semestre de 

2012. O market share no Brasil foi de 

40,3%, com destaque para a participa-

ção de 57,7% no segmento de ônibus 

rodoviários.

José Rubens de la Rosa, diretor-

-geral da Marcopolo, apontou “sinais de 

recuperação” da empresa no segundo 

trimestre de 2013, em comparação 

com o primeiro trimestre, o que via-

bilizou o bom desempenho. Para ele, 

no Brasil, os principais fatores foram 

a melhora do mix de vendas e o maior 

volume e receita das exportações. No 

exterior a produção das unidades da 

África do Sul, Austrália e México cres-

ceu, conjuntamente, 51,9% em relação 

aos primeiros três meses. 

Rubens de la Rosa explicou, ain-

da em relação ao mercado interno 

brasileiro, que os atrasos nas obras 

de infraestrutura tiveram reflexos 

negativos nas vendas de ônibus para 

os sistemas de transporte urbano dos 

tipos BRT e BRS. A expectativa dele 

é que a demanda se acelere a partir 

dos dois últimos meses deste ano e, 

principalmente, no decorrer do primeiro 

semestre de 2014.

Neste segundo semestre, a Auto 

Viação Catarinense, de Florianópolis-

-SC,  e a Viação Garcia, de Londrina-

-PR, voltaram a realizar expressivas 

compras de ônibus novos. A exemplo 

de muitas das empresas brasileiras de 

A campanha da Catarinense destacou seu compromisso com as soluções sustentáveis.
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transporte rodoviário de passageiros, 

elas não apenas mantiveram como 

ampliaram seus programas anuais de 

renovação de frota. 

As aquisições da Catarinense – 

uma das mais tradicionais empresas 

brasileiras de transporte rodoviário de 

passageiros – totalizaram, até agora, 

R$ 52 milhões, possibilitando a incor-

poração de 110 ônibus, que utilizam 

combustível S10 e poluem dez vezes 

menos. Parte dos veículos já está sen-

do operada nas estradas do Paraná, 

Santa Catarina e São Paulo. Agora, 

a idade média da frota da companhia 

passa a ser de apenas 2,2 anos. Uma 

campanha publicitária deflagrada pela 

operadora está destacando a sua 

permanente preocupação em buscar 

soluções de natureza sustentável.

Já a Viação Garcia, realizou a 

sua segunda grande compra do ano. 

Foram adquiridos mais 50 ônibus no-

vos, que vieram somar-se aos outros 

60, também novos, que haviam sido 

incorporados no primeiro semestre. A 

nova transação foi no montante de R$ 

25  milhões. Todos os 50 carros estão 

equipados com freios a disco e ABS, 

além do sistema anti-tombamento ESP.

Empresas do setor interestadual mantêm e 
ampliam seus programas de renovação de frota
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Pesquisa feita pela Fenabrave junto 

a concessionárias de todas as marcas 

em todo o país apontou a Volvo como 

“A Marca Mais Desejada” de cami-

nhões e ônibus. O resultado valeu um 

prêmio à montadora, e que foi entregue 

no início de agosto, em São Paulo. 

“Consideramos importante esse 

reconhecimento, pois é validado pela 

rede de concessionárias de todas as 

marcas, em razão da forte imagem que 

nossa companhia tem no mercado e, 

especialmente, porque são os distribui-

Pela nona vez seguida os leitores 

da revista especializada “Off Road” 

elegeram o Unimog como o melhor 

da categoria Veículos Especiais. O pri-

meiro lugar foi conquistado com 31% 

dos votos. Foram computados mais 

de 74.000 votos, atribuídos aos 125 

modelos concorrentes. A eleição mobi-

Volvo apontada como a marca mais 
desejada de caminhões e ônibus

Caminhão Unimog é o melhor na 
categoria Veículos Especiais

Mais seis itens passam a integrar a 
gama de remanufaturados Renov

A Mercedes-Benz está ampliando 

o portfólio da linha Renov de peças 

remanufaturadas. Disponível para di-

versos modelos de caminhões, ônibus 

e veículos comerciais leves Sprinter, a 

linha foi lançada em 2004 e constitui 

uma alternativa vantajosa para clientes 

que queiram renovar seus veículos. A 

partir deste segundo semestre, pas-

sam a fazer parte da linha alternadores, 

compressores, cabeçotes com válvu-

las, bombas de óleo e bombas d’água.

De acordo com informação do ge-

rente de Marketing de Pós-Venda da 

Mercedes-Benz do Brasil, Mauro San-

tos, de 2004 até agora foram vendidas 

mais de 82.000 unidades de produtos 

remanufaturados Renov, sendo aproxi-

madamente 36.000 peças nos últimos 

dois anos. “Esse expressivo resultado 

comprova o interesse dos clientes na 

vantajosa linha Renov como alternativa 

para a manutenção de seus veículos”, 

afirma o executivo. Além de outros 

itens, foram comercializados cerca 

de 37.000 motores, mais de 13.000 

câmbios e aproximadamente 25.000 

embreagens.
Motores remanufaturados, o item mais 

comercializado da linha Renov.

dores que estão no dia a dia, fazendo 

a interface com os clientes”, destacou 

Carlos Morassutti, vice-presidente de 

RH e Assuntos Corporativos do Grupo 

Volvo América Latina.

A pesquisa avaliou a relação das 

montadoras com sua rede de conces-

sionários, sendo considerados os mais 

variados aspectos, como a satisfação 

com os resultados da concessionária, o 

suporte oferecido pela montadora, e o 

relacionamento da rede com a diretoria 

da montadora. 

lizou 53 fabricantes em 13 categorias 

de veículos off-road. Em 2013, depois 

de dez anos de produção, as diversas 

categorias do Unimog foram apresen-

tadas ao mercado com o exterior e o 

interior totalmente remodelados. A ca-

bine teve seu comprimento aumentado 

em 120 milímetros.

A Mercedes-Benz fornecerá os 

chassis de ônibus necessários para a 

nova fase do sistema BRT (Bus Rapid 

Transit) da cidade de Johanesburgo, 

África do Sul. O sistema é conhecido 

como Rea Vaya. 

Para a etapa 1B do projeto de 

expansão do sistema serão utilizadas 

93 unidades da versão O 500 M e 41 

do modelo articulado O 500 MA. Todas 

sairão da fábrica da Mercedes-Benz 

do Brasil em São Bernardo do Campo. 

Os chassis seguirão em conjuntos 

totalmente desmontados (CKD). A 

montagem caberá à fábrica sul-africana 

da Mercedes-Benz, em East London. 

As carroçarias são fornecidas pela 

Marcopolo, a partir de sua unidade de 

Johanesburgo. 

Além da produção, os profissionais 

da Mercedes-Benz do Brasil também 

desenvolveram aprimoramentos nos 

chassis para atender plenamente às 

demandas do sistema de transporte 

urbano da África do Sul.

Ônibus Mercedes-
Benz operam no BRT
de Johanesburgo
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A SD Comércio de Minerais en-

comendou cinco unidades do ônibus 

Solar, produzido em Botucatu pela Caio 

Induscar. Destinam-se ao transporte 

de colaboradores e foram adaptados 

para trafegar em regiões com tempe-

raturas altas e com grande quantidade 

de poeira no ar. As carroçarias terão 

janelas de vidros colados, além de ar-

-condicionado. Outras características 

dos ônibus adaptados são as poltronas 

com cinto de segurança transversal 

de três pontas, a iluminação interna 

em led, o farol de neblina e as luzes 

intermitentes no piso do salão.

As carroçarias serão montadas 

sobre chassis Mercedes-Benz. Terão 

12,54 metros de comprimento, largura 

de 2,60 mm e altura de 3,40 metros.

A caravana oferece test-drive com caminhões de toda a linha Mercedes-Benz.

Os candidatos devem ter nível de bacharel.

Carroçarias Caio 
Induscar transportam 
mineradores

Nos dias 6 a 8 de agosto, a carava-

na Estrelas do Brasil visitou a cidade 

paulista de Campinas, onde, com  o 

apoio de duas de suas concessioná-

rias, a Mercedes-Benz realizou mais 

uma grande demonstração de cami-

nhões, test-drive e divulgação de pro-

dutos, serviços e tecnologia da marca. 

Iniciada em março e tendo passado 

por várias cidades do Sudeste, Sul, 

Centro-Oeste e Nordeste, a caravana 

desenvolve diversas atividades, como 

exposição de veículos, oferta de con-

dições especiais aos clientes para 

aquisição do seu Mercedes-Benz e test-

-drive com caminhões de toda a linha, 

formada pelas famílias Accelo, Atego, 

Atron, Axor e Actros. São veículos que 

atendem aos diversos segmentos da 

Até o dia 6 de setembro estão 

abertas as inscrições para o Programa 

Mundial de Trainees  (CAReer).  Para 

esse programa, com duração de 18 a 

24 meses, a companhia está recrutan-

do oito profissionais, que terão a opor-

tunidade de desenvolver três projetos, 

pelo menos um deles internacional. O 

CAReer inclui estágios nas áreas de 

produção de veículos e treinamento em 

concessionário da marca. O conteúdo 

das atividades é planejado em conjunto 

com cada trainee. Há três módulos de 

treinamentos internacionais.

Os candidatos devem ter nível de 

bacharel, com graduação entre de-

zembro de 2010 e dezembro de 2012, 

nas áreas de humanas ou exatas. São 

exigidos inglês fluente, quatro meses 

(no mínimo) de vivência ou estudos 

Caravana Estrelas do Brasil volta ao Estado de 
São Paulo para realizar a etapa de Campinas

distribuição urbana e do transporte de 

carga e logística.

A programação inclui palestras para 

motoristas de empresas de transporte 

e autônomos, bem como para mecâni-

cos de frotistas. 

São abordados temas como tecno-

logia BlueTec 5, sistema de gestão de 

frota FleetBoard, condução econômica, 

linha Renov,  contratos de manutenção, 

treinamento para mecânicos e Central 

de Relacionamento com o Cliente.

no exterior, assim como, pelo menos, 

18 meses comprovados de atuação 

no mercado de trabalho em quaisquer 

áreas. As experiências de estágios são 

consideradas.

As inscrições devem ser feitas 

pelo site www.mercedes-benz.com.

br/carreira
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Inscrições para o Programa de 
Trainees do Grupo Daimler
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A Volvo está utilizando uma carreta 

especial nas suas participações em 

eventos pelo País. Pelas características 

do projeto, a nova carreta está alinhada 

aos valores de qualidade, segurança 

e respeito ao meio ambiente. Ela foi 

construída com madeira de reflores-

tamento, dispõe de um sistema de 

Caminhão FH roda por todo o país com carreta 
da Volvo especial para participação em eventos

captação de energia e seu desenho 

facilita o aproveitamento da luz natural. 

Pode ser usada como carreta estande 

em feiras e eventos diversos. Toda a 

comunicação interna é feita em painéis 

de led. 

A carreta está conectada a uma 

rede Wi-Fi, para que todos os equi-

pamentos eletrônicos possam ser 

controlados via tablet. São 15 metros 

de comprimento e 90 m2 de área útil. 

O espaço comporta um salão principal, 

sala de reuniões, bar, área de demons-

tração de produtos e um deck na parte 

superior. A tração é proporcionada por 

um caminhão FH 540 cv.

À esquerda, o conjunto caminhão-carreta. 

Acima, o salão principal, que pode ser 

configurado para diversas finalidades.

O superarticulado Mercedes-Benz O 500: 

indicação na modalidade Veículo Ônibus.

A Mercedes-Benz recebeu quatro 

indicações na premiação “Melhores do 

Setor Automotivo 2013”, da AutoData 

Editora, de São Paulo. Os jornalistas 

Mercedes-Benz quatro vezes entre 
os Melhores do Setor Automotivo

da editora apontaram a empresa como 

uma das melhores do setor automotivo 

nas categorias Montadora de Veículos 

Comerciais e Exportador. Entre os pro-

dutos, a marca conquistou dupla vitó-

ria: com o Actros 2655 6x4, equipado 

com motor V8, na categoria “Veículo 

Caminhão”; e com o superarticulado O 

500, na modalidade “Veículo Ônibus”.

"Esse expressivo destaque nos 

traz muita satisfação e orgulho", disse 

Mario Laffitte, diretor de Comunicação 

Corporativa da Mercedes-Benz do Bra-

sil.  "Essas conquistas são de extrema 

importância e reconhecem tanto a 

qualidade e inovação dos caminhões 

e ônibus da marca, quanto a tradição 

e solidez da Mercedes-Benz."

Em julho, saiu da linha de mon-

tagem de Chennai, da Daimler India 

Commercial Vehicles, na Índia, o cami-

nhão BharatBenz número 5.000. Foi um 

veículo 2523 C pesado, para canteiros 

de obras, com 25 toneladas de peso 

bruto total (PBT) e potência de 230 hp. 

Os caminhões da linha começaram a 

ser produzidos no país em junho do 

ano passado. 

Até 2014 a subsidiária da Daimler 

AG pretende oferecer ao mercado 

indiano 17 modelos com a marca 

BharatBenz. No momento, são comer-

cializados caminhões médios de 9 a 

12 toneladas e pesados de 25 a 31 

toneladas. 

Produzido na Índia o 
caminhão BharatBenz 
número 5.000
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O edital da ANTT para licitar a 

concessão de trechos das rodovias 

BR-050 e BR-262 foi publicado no dia 

31 de julho no site da Agência. O edital 

estabelece que o leilão será realizado 

às 10 horas do dia 18 de setembro, na 

sede da BM&FBovespa, em São Paulo.

O trecho da BR-050 a ser licitado 

tem 425,8 quilômetros de extensão e 

a tarifa-teto será de R$ 7,87 por 100 

quilômetros. No caso da BR-262, o 

trecho tem 376,9 quilômetros, sendo 

a tarifa-teto de R$ 11,26 por 100 

quilômetros. 

Um aplicativo mobile de Pós-

-Vendas, que pode ser baixado para 

smartphones e tablets com sistema 

operacional Android ou IOS, foi lançado 

pela Marcopolo. O objetivo é facilitar 

o dia a dia do cliente, facultando-lhe 

o acesso a informações sobre a rede 

de representantes, peças originais e a 

vídeos dos principais procedimentos 

dos serviços de assistência técnica.

O aplicativo é gratuito e possibilita 

ao cliente treinar sua equipe para a 

realização da manutenção nos ôni-

bus da marca, com maior segurança, 

rapidez e comodidade. Disponível em 

português, inglês e espanhol, o aplica-

No primeiro semestre de 2013, 

as  importações de pneus pelo Brasil 

continuaram aumentando e tiveram in-

cremento de 25,5%. Em contrapartida, 

a produção da indústria nacional de 

pneus segue diminuindo. 

Segundo a Associação Nacional 

da Indústria de Pneumáticos (ANIP), 

em 2010 foram fabricados aqui 67,3 

milhões de pneus. Já no ano passado, 

a produção foi de 62,7 milhões. Ou 

seja, deixaram de ser produzidas  4,6 

milhões de unidades. A explicação da 

ANIP é que o produto brasileiro perdeu 

compatitiividade.

Marcopolo cria aplicativo de Pós- 
Vendas para aplicativos móveis

ANTT publica edital 
para licitar trechos 
de mais duas rodovias

tivo agrega várias 

funcionalidades. 

S e u s  p o n t o s 

mais importantes 

são os boletins 

técnicos, as di-

cas de operação 

e manutenção – 

como limpeza de 

faróis e tabela 

de lubrificantes 

– e os vídeos tu-

toriais que ensi-

nam desde como montar e desmontar 

poltronas da marca até como operar o 

Multiplex G7.

As importações de 
pneus já aumentaram 
25,5% este ano
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Paulo Bellini faz palestra sobre 
motivação no Enaex 2013
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sO presidente emérito da Marcopolo, 

Paulo Bellini, na condição de pales-

trante convidado, participa do painel 

“Multinacionais brasileiras - casos de 

sucesso”, durante o Encontro Nacional 

de Comércio Exterior – Enaex 2013 – na 

cidade do Rio de Janeiro. Seu tema é 

a estratégia de internacionalização da 

Marcopolo e o papel da motivação e 

do comprometimento de seus colabo-

radores na trajetória de crescimento e 

sucesso da companhia.

 Recentemente, Paulo Bellini lançou 

o livro “Marcopolo, sua viagem começa 

aqui”, já em sua segunda edição.
Paulo Bellini, presidente emérito da 

Marcopolo: o papel da motivação.

Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br

Presidente
Paulo Porto Lima
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Levantamento mostra que passageiros de ônibus 
aumentaram e os de avião estão diminuindo

Conforme o jornal O Estado de S. 

Paulo, citando a ANTT e a Infraero, 

nos primeiros três meses de 2013 o 

número de pessoas que viajaram nos 

ônibus interestaduais aumentou em 

2,58%, subindo de 15,25 milhões para 

15,65 milhões. No caso das viagens 

internacionais por ônibus, houve 7,35%  

mais passageiros nos três primeiros  

meses deste ano. 

Projeções apontam que a tendência 

de crescimento das viagens rodoviárias 

deverá continuar no segundo semestre.  

Por outro lado, o movimento de em-

barques e desembarques nos aviões 

diminuiu nos primeiros seis meses do 

ano, de 84,23 milhões para 84,12 mi-

lhões de passageiros, o que represen-

tou uma redução de 0,20% em relação 

ao movimento registrado nos primeiros 

seis meses do ano passado. O jornal 

assinalou que, pela primeira vez nos 

vez nos governos do PT, o movimento 

de embarques e desembarques em 

voos domésticos sofreu queda num 

primeiro semestre. 

A conclusão resultou de levan-

tamento feito junto à Infraero – que 

administra 63 aeroportos – e às admi-

nistradoras dos terminais privatizados 

de Brasília, Guarulhos e Viracopos. O 

critério utilizado foi a soma de todos os 

embarques e desembarques registra-

dos, sem diferenciação por CPF. 

Uma análise dos números possibi-

lita concluir que, no mínimo, foi inter-

rompida uma eventual migração dos 

passageiros que estariam deixando de 

viajar de ônibus para viajar de avião. Até 

algum tempo atrás, de olho na classe 

média emergente, as empresas aé-

reas vinham utilizando o expediente da 

redução promocional das tarifas para 

atrair mais passageiros nos roteiros in-

terestaduais. Mais recentemente, elas 

adotaram a prática de diminuir a oferta 

de voos para aumentar a ocupação. Em 

consequência, os aviões passaram a 

voar mais cheios. Isso foi constatado 

pela Infraero e pelas administradoras 

de aeroportos privatizados. Elas regis-

traram que no primeiro semestre de 

2013 houve uma redução de 5,35% 

no número de pousos e decolagens. 

Agora, as companhias estão sendo 

obrigadas a buscar mais eficiência para 

diminuir seus custos, devido à forte 

valorização do dólar no primeiro semes-

tre. Segundo a Associação Brasileira 

das Empresas Aéreas, 70% dos custos 

das companhias, inclusive os com-

bustíveis, são diretamente afetados 

pela variação do dólar. Ouvido pelo O 

Estado, um economista da consultoria 

Lafis disse que a margem de lucro das 

aéreas diminuiu pela redução agressiva 

do preço das passagens, adotada para 

tentar atrair mais passageiros. 

Não por coincidência, a empresa 

Tam anunciou no início de agosto a de-

cisão de licenciar mais de 800 pilotos 

e comissários de bordo.     

O crescimento do número de pessoas que viajam de ônibus é uma tendência também para o segundo semestre de 2013.


