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Prêmio Boas PráticasPrêmio Boas Práti
encerra as inscrições 
no dia 20 de setembro

Termina no dia 20 de setembro 

o prazo para inscrição de trabalhos 

desenvolvidos pelas empresas asso-

ciadas à ABRATI com o objetivo de

promover avanços e melhorias no

transporte de passageiros rodoviário

de média e longa distância, e que de-

sejem participar da quarta edição do

Prêmio ANTP/ABRATI Boas Práticas do

Transporte Terrestre de Passageiros, 

edição de 2014. Este ano, o Prêmio

vai contemplar apenas uma categoria:

Inovação e Tecnologia.

Ao convidar as associadas para se 

inscreverem, o presidente da ABRATI,

Paulo Porto Lima, lembrou que as ope-

O jornalista Carlos Alberto 

Sardenberg, da TV Globo e da 

CBN, fará palestra em encontro 

da ABRATI com associados no

dia 5 de novembro às 17 horas, 

durante a 16ª  Etransport e 10ª 

FetransRio. A exposição dará 

um panorama aos associados

dos momentos econômico e po-

lítico do País após as eleições.

Após a palestra os asso-

ciados poderão participar da 

abertura da feira, onde estará

presente a maioria dos forne-

cedores do setor que apresen-

tarão as novidades para 2015 

em seus estandes.

Os associados da ABRATI 

estarão reunidos com a Dire-

toria e o Conselho Deliberativo

no dia 2 de dezembro, uma 

terça-feira, às 10 horas, na 

sede da entidade em Brasília, 

para o último encontro do ano. 

Na ocasião eles receberão infor-

mações sobre o andamento dos 

trabalhos relacionados ao pro-

cesso de autorização de linhas 

federais. À noite, às 20 horas, 

haverá um jantar de confraterni-

zação no Clube Naval, reunindo, 

além dos empresários da área, 

autoridades governamentais e 

parlamentares. Na ocasião, ha-

verá a entrega do Prêmio ANTP/

ABRATI de Boas Práticas para a 

empresa vencedora.

Palestra de 
Sardenberg na 
ABRATI (Rio)

Reunião de fim de 
ano da ABRATI 
será no dia 2/12

Paulo Porto Lima destacou o alto estágio

de evolução alcançado pelas empresas de

transporte rodoviário de passageiros. 

radoras do setor atingiram um estágio

tal que as transformou em espelho

para organizações de outros países, as

quais costumam fazer visitas técnicas

ao Brasil para tentar entender como

é possível atender um território tão

grande com tarifas a preços módicos,

regularidade, segurança e conforto.

O objetivo do Prêmio, que agora

entra em seu quarto ano, é prestar 

reconhecimento à política de qualidade

das empresas brasileiras de transporte

rodoviário de passageiros. A participa-

ção é facultada a todas as empresas

associadas à ABRATI e cada organiza-

ção poderá inscrever uma única prática.

Na página 2, mais informações 

sobre o Prêmio e sobre como as em-

presas associadas podem inscrever 

seus trabalhos.

Regulamento e
Roteiro Orientativo

A ANTP editou uma cartilha e um roteiro 

orientativo para o Prêmio Boas Práticas. O

material está disponível para as associadas

no endereço: antp.org.br
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O Prêmio ANTP/ABRATI Boas Prá-

ticas do Transporte Terrestre de

Passageiros, edição de 2014, cujas

inscrições se encerram no próximo

dia 20 de setembro, tem o propósito

de contribuir para dar continuidade ao

processo de modernização e qualifi-

cação das empresas que operam no

setor e oxigenar ainda mais sua busca

contínua de melhoria nos serviços e

práticas operacionais.

O presidente do Conselho Delibera-

tivo da ABRATI, Paulo Porto, invocou o

testemunho de empresários e técnicos

estrangeiros que têm vindo ao Brasil

para conhecer o sistema brasileiro de

transporte rodoviário de passageiros.

Com base em depoimentos ouvidos

desses visitantes, ele afirmou:

“Não  existe no mundo modelo simi-

lar ao nosso em termos de eficiência;

existem até maiores, como o da China

e o da Índia, mas não com o nível de

organização do brasileiro.”

Paulo Porto também observou que

até chegarem ao atual patamar de efi-

Está terminando o prazo para as inscrições no
Prêmio ANTP/ABRATI Boas Práticas de 2014

ciência e qualidade as empresas sem-

pre investiram e continuam investindo

na qualificação dos seus profissionais,

principalmente motoristas. Frotas no-

vas, treinamento constante, emprego

de novas tecnologias, acompanha-

mento eletrônico on-line das viagens,

cuidados em relação ao meio ambiente

e ao conforto dos passageiros, manu-

tenção criteriosa dos ônibus – tudo isso

sempre foi preocupação permanente

das empresas para tornar as viagens

cada vez mais seguras. E acrescentou:

“Tudo isso feito sem qualquer subsídio

governamental e exclusivamente com

recursos privados”.

No dia 2 de dezembro deste ano,

a ABRATI e a ANTP vão anunciar, du-

rante encontro nacional do setor de

transporte rodoviário de passageiros,

em Brasília, o nome da empresa ou ins-

tituição vencedora da edição de 2014,

e proceder à entrega do troféu, selo de

referência e certificado. Poderá ainda

ser concedida menção honrosa a outra

empresa, caso os juízes entendam

que o trabalho inscrito é merecedor de

reconhecimento público.

De acordo com o Regulamento do

Prêmio, os trabalhos inscritos deverão

descrever melhorias que trouxeram

mudanças positivas de comportamento

na empresa, e que estejam direciona-

das aos clientes internos e externos,

ou mesmo para os processos internos

da empresa.  Eles serão avaliados por 

uma banca de juízes composta por 

especialistas, parte oriunda do setor 

de transporte público e trânsito, parte

externa ao setor e com experiência nas

diversas áreas de marketing e comuni-

cação social.

Os critérios de julgamento a se-

rem levados em consideração são

os seguintes: a contextualização da 

experiência (objetivo, desafio, desen-

volvimento e solução); formas de pes-

quisa e levantamento de informação 

para desenvolvimento da experiência; 

pertinência da solução dada conside-

rando os objetivos fixados; documentos 

respaldando as declarações relativas 

aos resultados obtidos.

A ANTP publicou uma cartilha so-

bre o Prêmio e um roteiro orientativo

contendo a sequência dos itens que 

deverão constar no relatório descritivo 

da Boa Prática. O relatório descritivo

da Boa Prática premiada será publica-

do na Webiblioteca no site da ANTP e 

apresentado na Revista ABRATI, fican-

do disponível para consultas de todos 

os interessados, dando a ela maior 

visibilidade. 

Outras informações, assim como 

o texto completo do Regulamento do 

Prêmio e do Roteiro Orientativo estão 

disponíveis nos sites da ANTP (www.

antp.org.br) e da ABRATI (www.abrati.

org.br).

Alexandre Rocha Resende, Gerente de

Capacitação do Prêmio ANTP de Qualidade.

Denise Cadete, coordenadora do Prêmio

ANTP/ABRATI de Boas Práticas 2014.

Fo
to

s:
 Jú

lio
 F

er
na

nd
es



3INFORMATIVO ABRATI - AGOSTO/14

No dia 5 de agosto, em Arujá, na 

região metropolitana de São Paulo, a 

encarroçadora Marcopolo promoveu 

a destruição de dois lotes de peças

não originais apreendidas em lojas de

autopeças dos estados de São Paulo 

e Minas Gerais. A ação faz parte do 

programa “Peça Original Marcopolo” e 

teve a finalidade de alertar os clientes

e consumidores sobre os riscos de 

utilização de peças não originais, que 

comprometem a segurança e o bem-

-estar dos usuários de ônibus. 

Antônio Carlos Boff, gerente de 

Pós-vendas da Marcopolo, informou 

que o programa “Peça Original Marco-

polo” foi criado no final de 2011 para

conscientizar o mercado sobre para 

a importância do emprego de peças

originais devidamente homologadas. 

“Muitas peças, como faróis, lanter-

nas e sinalizadores, estão diretamente

ligadas à segurança ativa do veículo.

Um farol irregular pode, além de ilumi-

nar de forma errada, ofuscar e cegar 

momentaneamente o motorista do

carro que trafega em sentido contrário,

causando acidentes”, salientou. 

Marcopolo promove a destruição de peças não 
originais para ônibus para alertar o mercado

A Marcopolo investiu R$ 5 milhões

em pesquisas e no desenvolvimento

dos componentes de iluminação, como

os conjuntos ópticos dianteiros e trasei-

ros utilizados nos modelos de ônibus

rodoviários e urbanos da marca.

“Os faróis originais Marcopolo

são homologados e atendem às mais 

rigorosas legislações internacionais,

especialmente em relação ao campo

de iluminação e à eficiência lumino-

sa”, explicou Boff. “Os requisitos para

homologação destas peças levam em

conta, sobretudo, a segurança do veí-

culo, fator chave para o transporte de

passageiros.”

As peças apreendidas e destruí-

das são cópias não homologadas,

não atendem à legislação brasileira

vigente e, desta forma, podem colocar 

em risco a segurança e a integridade

dos passageiros e usuários. Segundo 

a Marcopolo, esses componentes fal-

sificados podem induzir os clientes a

adquiri-los sem ter conhecimento dos

riscos de sua utilização.

O conjunto óptico traseiro do G7 proporciona maior visibilidade para os demais veículos e tranquilidade para o motorista e os passageiros.

Conjunto óptico da frente do ônibus Geração 7: a homologação é garantia de segurança.
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Ônibus antigos estão de volta ao Memorial da
América Latina, na mostra “Viver, Ver e Rever”

Nos dias 8 e 9 de novembro próxi-

mo os apreciadores de ônibus antigos

terão mais uma vez a oportunidade

visitantes uma visão mais contrastante 

da evolução dos veículos utilizados ao 

longo do tempo pelo setor de transpor-

te de passageiros. A mostra também 

apresenta caminhões antigos, réplicas 

artesanais de veículos, fotografias, 

maquetes e miniaturas. 

O chamado antigomobilismo procu-o

ra estimular a cultura da preservação 

e memória dos transportes por ônibus. 

Ao mesmo tempo, ressalta a evolução 

dos veículos no tempo, mostrando a 

importância que, a cada época, deter-

minada inovação representou para os 

usuários e os serviços.          

de um reencontro com dezenas de

modelos e marcas de muitos dos ôni-

bus que ajudaram a fazer a história do

transporte de passageiros no Brasil.

Os veículos estarão expostos na praça

cívica do Memorial da América Latina,

em São Paulo, na mostra “Viver, Ver e

Rever”, organizada pelo Primeiro Clube

do Ônibus Antigo Brasileiro. O evento

faz parte do calendário turístico do

Estado de São Paulo e chega agora à

sua décima-primeira edição. 

Juntamente com os antigos, tam-

bém serão expostos vários modelos

de ônibus novos, de modo a dar aos

Ônibus da Cometa reconstituído em 2013.

A UTIL promoveu no Rio de Janeiro a pré-estreia do filme na-

cional Vestido para Casar, protagonizado por Leandro Hassum e rr

dirigido por Gerson Sanginitto. Ônibus da empresa transportaram 

100 idosos do Retiro dos Artistas para os cinemas New York, na 

Barra da Tijuca, para que assistissem à primeira projeção. Além de 

apoiar o filme, a UTIL responsabilizou-se pelo transporte de todo o 

elenco para os locais das gravações. A companhia está promovendo 

ações sociais e proporcionando sessões a instituições carentes e 

filantrópicas como a ING Solar Meninos de Luz e o próprio Retiro

dos Artistas. O filme entrou em cartaz no dia 7 de agosto, em todos 

os cinemas do Rio de Janeiro.

No Rio, a UTIL promove pré-estreia de filme e 
proporciona sessão de cinema a grupo de idosos

Idosos assistem ao filme. Parte do elenco recepcionou os idosos.

A diretora de marketing da UTIL, Carolina Esteves (na foto,

ao lado do ator Leandro Hassum), compareceu à estreia. 
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oOito unidades do caminhão leve

Canter E-Cell “zero emissões”, com

propulsão elétrica por bateria e fabri-

cado em Portugal pela Daimler Trucks,

foram liberados para um ano de testes

em clientes, que deverão utilizá-los em

condições reais. As características dos

oito caminhões serão avaliadas em

uma ampla gama de operações. 

A Daimler Trucks aponta esse ca-

minhão como o pioneiro dos sistemas

de propulsão alternativos no segmento

de veículos comerciais. A marca Fuso,

subsidiária da Daimler no Japão, abriga

o Centro de Competência em Tecnolo-

gia Híbrida da Daimler Trucks e, com 

base nessa experiência, também é

responsável pelo desenvolvimento do

Canter E-Cell “zero emissões”.

Segundo o fabricante, o caminhão

responde às restrições cada vez maio-

Daimler inicia testes no mercado de Portugal
com os caminhões elétricos Fuso Canter E-Cell

res ao trânsito nas grandes regiões me-

tropolitanas, atendendo especialmente

às operações em locais de acesso

limitado, como, por exemplo, o trânsito

nos centros das cidades, nas áreas

de proteção ambiental e nos espaços

exclusivos para pedestres. 

A cidade de Lisboa utilizará o Can-

ter E-Cell para transporte de produtos 

agricolas e coleta de lixo. Na cidade do 

Porto, o veículo fará transporte geral 

entre órgãos municipais. Finalmente, 

na cidade de Abrantes, também atuará 

no setor agricola.

Os caminhões passarão um ano em testes práticos nas ruas e estradas de Portugal.

Ônibus modelo CapaCity, da Mercedes Benz,
entram em operação no sistema BRT de Granada 

Quinze ônibus Mercedes-Benz do

modelo CapaCity, para grande volume

de passageiros, estão sendo utilizados

pela cidade espanhola de Granada em

seu sistema de transporte coletivo de

alto desempenho, implantado recen-

temente. O transporte público local é

caracterizado por uma rede de rotas de

ônibus que liga os subúrbios ao centro

da cidade. 

Até agora, a maioria das linhas

passava pela “Gran Via de Colon”, que

corta a região central. A concentração 

local de linhas e as muitas interco-

nexões controladas por semáforos 

deixavam mais lento o transporte por 

ônibus e gerava conflitos com o trân-

sito de pedestres, bicicletas e motos. 

Os planejadores urbanos de Granada 

buscaram então um novo conceito de 

transporte que pudesse reduzir o nú-

mero de coletivos no centro da cidade 

e, simultaneamente, aumentasse a 

capacidade e a pontualidade.

A nova rota implantada recebeu 

a denominação de “Línea de Alta 

Capacidad – LAC” – e combina a alta 

capacidade do ônibus para até 193 

passageiros e o design, que adotou um 

visual de metrô para o BRT. Ônibus com as vantagens visuais de um VLT, mas que oferecem custos de operação menores.
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Pelo segundo ano consecutivo a 

Volvo foi considerada “A Marca Mais

Desejada” de caminhões e ônibus,

conforme os resultados da pesqui-

sa realizada pela Fenabrave junto a 

concessionárias de todas as marcas

suas afiliadas. O prêmio foi entregue

em 13 agosto ao presidente da mon-

tadora na América Latina, Roger Alm, 

durante o 24º Congresso Fenabrave,

em Curitiba.

“Estamos muito orgulhosos com o 

prêmio, pois representa um reconheci-

mento da qualidade da nossa marca e 

da estrutura de atendimento da nossa

rede de concessionários. Além disso, 

é uma resposta aos investimentos que 

estamos fazendo, junto com nossos 

concessionários, para a ampliação da

nossa atual capacidade de atendimen-

to aos clientes da marca” destacou

Roger Alm. 

Pela segunda vez a Volvo do Brasil é eleita como 
a marca mais desejada de caminhões e ônibus

A pesquisa da Fenabrave avaliou

o relacionamento da montadora com

a sua rede de concessionários, sendo

considerados itens como satisfação

com os resultados da concessionária,  

suporte oferecido pela montadora, rela-

cionamento da rede com a diretoria da

montadora. A escolha teve como base

os votos online tabulados como parte 

de uma pesquisa mais ampla.

Paulo Pisani, presidente do conselho executivo da Abravo (Associação Brasileira dos 

Distribuidores Volvo); Flávio Meneguetti, presidente da Fenabrave; Alarico Assumpção, 

presidente executivo da Fenabrave; Roger Alm, presidente do Grupo Volvo América Latina.

Já chega a 60 unidades a frota de 

caminhões semipesados Atego da em-

presa ES Transportes, de Cariacica, Es-

pírito Santo, utilizados no transporte de

louças sanitárias para as regiões Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste do país. Dez 

veículos agregados mais recentemente 

à frota são do modelo Atego 2430 6x2.

Transportadora capixaba agrega mais dez novos 
caminhões à frota e destaca vantagens do Atego

Os demais, com idade média de três 

anos, são dos modelos 2425, 2426 e

2430. Este último introduziu o conceito

Econfort da montadora. Também faz

parte da frota um extrapesado Actros.

A transportadora capixaba expres-

sou satisfação com os custos de

manutenção do Atego, além de agili-

dade, conforto, câmbio automatizado 

PowerShift e cabina Leito Teto Alto.

Jeferson Sedano, sócio-proprietário

da ES, destacou a harmonia do motor 

com o câmbio automatizado, que trouxe

mais economia no consumo de com-

bustível, e o maior torque, que mantém

o desempenho nas subidas.
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Utilizando o ônibus Double Decker 

1800 da Marcopolo com chassi Merce-

des-Benz, a Planalto Transportes pôs

em prática o conceito Três em Um em

sua linha Porto Alegre-Alegrete, no Rio

Grande do Sul. Ela passou a oferecer 

os serviços Double Service no salão

superior (dez poltronas executivas e 38

convencionais) e Leito (nove poltronas

no piso inferior). A inovação vem depois

que a empresa tornou rotineiros os

serviços com poltronas Leito no andar 

superior e cama no inferior. Também já

havia um Double Service com serviços

convencional e executivo em ônibus

de único piso. 

A Planalto tem outra novidade: vai

instalar equipamentos de rastreamento

em todos os seus ônibus e na gara-

gem central. O objetivo é tornar toda

a operação mais segura e previsível,

com aumento dos percentuais de pon-

tualidade, mas haverá inúmeras outras

vantagens, a começar do controle da

frota. Fatores como ociosidade, atra-

sos, eventuais excessos de velocidade,

consumo desnecessário de combus-

tível e muitos outros passarão a ser 

detectados com maior precisão.

Planalto introduz novo conceito e oferece três 
diferentes serviços em um mesmo ônibus DD

O Marcopolo 1800 Double Decker roda com três serviços na rota Porto Alegre-Alegrete.

São nove poltronas Leito no piso inferior.

... mais dez poltronas executivas.No salão superior, são trinta e oito poltronas convencionais...
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