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Fabricantes de ônibus 
esperam retomada das 
vendas a partir de 2016 

As empresas Pássaro Mar-

ron e Rápido D'Oeste vêm 

adotando medidas de reuso da 

água utilizada na lavagem de 

seus ônibus. Também captam 

a água da chuva para aproveita-

mento em suas garagens. Além 

disso, desenvolvem campanhas 

internas voltadas aos colabo-

radores, com dicas, adesivos 

e faixas, tudo isso para tornar 

as empresas mais sustentáveis 

nos aspectos ambiental, econô-

mico e social.  Pág. 3 

Pássaro Marron 
e Rápido D'Oeste 
mais sustentáveis

Concluído 
levantamento nas 
estradas federais

O Ministério dos Transpor-

tes, a ANTT e o DNIT realizaram 

o levantamento de locais de 

espera, repouso e descanso 

nas rodovias federais de todo 

o País. Com base nas informa-

ções coletadas, será elaborada 

uma lista de trechos rodoviários 

com os locais de parada e 

descanso mais seguros e ade-

quados. A lista será divulgada 

em breve pela internet. Pág 2

A encarroçadora Marcopolo 

comemorou 66 anos de ativida-

des e, simultaneamente, atingiu 

a marca dos 400.000 ônibus 

produzidos. Pág 8

Marcopolo festeja 
66 anos e chega 
ao ônibus 400.000 

Como consequência da regulamen-

tação da operação do transporte rodo-

viário de passageiros nos segmentos 

interestadual e internacional, adotada 

em junho pela ANTT, montadoras e 

encarroçadoras de ônibus acreditam 

na retomada das vendas a partir do 

próximo ano. Há um consenso de que 

isso se dará após as últimas norma-

tizações que ainda serão feitas pela 

ANTT, e em seguida às homologações 

das autorizações. Ouvidos a respeito 

do assunto, executivos de montado-

ras e encarroçadoras disseram que, 

provavelmente, as compras de ônibus 

novos só serão reiniciadas a partir do 

próximo ano. 

“As empresas só vão poder com-

prar quando estiverem adequadas e ho-

mologadas”, acredita Walter Barbosa, 

diretor de vendas e marketing ônibus 

da Mercedes-Benz do Brasil. Para Luis 

Carlos Pimenta, presidente da Volvo 

Bus Latin America, “as novas normas 

ainda não foram totalmente digeridas”. 

Na opinião de Silvio Munhoz, diretor de 

vendas de ônibus da Scania no Brasil, 

“ainda não chegou o momento de as 

empresas operadoras do sistema co-

meçarem a comprar”.  

Entre as encarroçadoras, o diretor 

de operações da Marcopolo, Paulo 

Corso, revela a existência de conversas 

“mais concretas” com os clientes, as 

quais permitem prever uma próxima 

retomada. Por sua vez, o gerente na-

cional de vendas da Irizar Brasil, João 

Paulo da Cunha Ranalli, destaca que 

foi colocado “um ponto final na incer-

teza”, o que traz tranquilidade para os 

operadores em relação ao modelo e às 

regras para operação das linhas.  

Os fabricantes estão prontos e à espera do reinício das compras pelas operadoras do setor.

D
iv

ul
ga

çã
o



2 INFORMATIVO ABRATI - AGOSTO/15

O Ministério dos Transportes acredita que a implantação de Pontos de Parada seguros nas 

estradas trará benefícios para profissionais motoristas, estabelecimentos e sociedade. 

Os novos ônibus foram montados sobre chassis Mercedes-Benz O 500 RSD 2436.

O Ministério dos Transportes, a 

Agência Nacional de Transportes Ter-

restres e o Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes acabam 

de realizar um detalhado levantamen-

to dos locais de espera, repouso e 

descanso nas rodovias federais de 

todo o País. A pesquisa abrangeu 

postos de combustíveis, estações 

rodoviárias, refeitórios, alojamentos, 

hotéis e pousadas. Os pesquisadores 

visitaram estabelecimentos instalados 

às margens das rodovias federais e 

verificaram as condições sanitárias, de 

segurança e de conforto estabelecidas 

na Portaria 944 publicada pelo Ministé-

rio do Trabalho e Emprego no último dia 

9 de julho. A iniciativa decorre da Lei 

13.103/2015, conhecida como “Lei 

Lista de pontos de parada nas rodovias federais 
aumentará segurança e conforto dos motoristas

Expresso Guanabara dá sequência à renovação 
da frota com mais 80 ônibus Paradiso 1200 G7

dos Caminhoneiros”, que estabelece 

a jornada de trabalho e o tempo de 

direção para o motorista profissional 

de transporte de cargas e passageiros. 

Com base no levantamento, será mon-

tada uma lista de trechos rodoviários 

que dispõem de locais de parada e des-

canso mais seguros e adequados aos 

critérios legais. A lista será divulgada 

pela internet até o dia 31 de agosto.

A Expresso Guanabara, que atua 

no transporte interestadual e intermu-

nicipal de passageiros e tem sede em 

Fortaleza-CE, adquiriu mais 80 novos 

ônibus rodoviários da Marcopolo. 

Todos os veículos são do modelo 

Paradiso 1200, Geração 7, e serão 

utilizados nas rotas da empresa nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 

do Brasil.

A Expresso Guanabara é uma das 

maiores empresas de transporte rodo-

viário do País e mantém riigorosamente 

uma política de renovação constante 

da sua frota, formada por 400 veícu-

los com idade média de apenas dois 

anos. É uma maneira de garantir mais 

conforto, segurança e elevado padrão 

de tecnologia para os seus usuários.

Os novos ônibus adquiridos pela 

Expresso Guanabara têm 14 metros 

de comprimento e capacidade para 

transportar 46 passageiros sentados. 

Estão montados sobre chassis Merce-

des-Benz O500 RSD 2436 e são equi-

pados com poltronas semileito 1060 

Super Soft com espuma viscoelástica 

no encosto de cabeça, além de siste-

mas de ar condicionado, de áudio e 

vídeo, mais toalete e geladeira. 
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A campanha Adote um Copo mostra como 

consumir menos copos plásticos.

Lembretes junto aos interruptores de luz 

enfatizam a importância de economizar. 

A Pássaro Marron implantou e 

vem mantendo iniciativas que vão da 

estação de reuso da água na lavagem 

dos ônibus até uma campanha interna 

junto aos colaboradores. O objetivo 

A Pássaro Marron põe em prática ações voltadas 
ao consumo consciente de água e energia elétrica

é tornar a empresa mais sustentável 

nos aspectos ambiental, econômico e 

social, além de despertar mudanças de 

comportamento nas pessoas. 

Foi feito um estudo para verificar 

quais áreas, processos e turnos da em-

presa estavam consumindo mais água. 

Após o diagnóstico, promoveram-se 

treinamentos específicos de pequenos 

grupos, para cada público interno, 

como Administrativo, Manutenção e 

Motoristas. Também foram trocadas 

as torneiras comuns por torneiras tem-

porizadas, substituídos os vasos com 

caixa acoplada e instalados redutores 

de vazão nos chuveiros, além de calhas 

adequadas para o reaproveitamento da 

água da chuva.

Com dicas semanais, adesivos e 

faixas, a campanha interna sobre o 

consumo consciente da água começou 

em fevereiro deste ano na garagem 

Matriz. Agora será levada a todas as 

filiais. A estação de reuso da água de 

lavagem dos ônibus foi instalada em 

2013. São utilizados diariamente até 

30.000 litros de água na lavagem dos 

carros. Com a estação de reuso, 80% 

dessa água são reaproveitados.
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A Rápido D'Oeste, de Ribeirão Pre-

to, uma das mais tradicionais empre-

sas do setor de transporte rodoviário 

de passageiros, está comemorando 

75 anos de existência. E aproveita 

o momento festivo para dar enfase 

ainda maior às suas inúmeras ações 

voltadas à preservação dos recursos 

naturais, entre eles a água. As ações 

contemplam a reutilização da água da 

lavagem dos ônibus, o aproveitamento 

da água de chuva, a correta destinação 

dos resíduos gerados pela operação, o 

consumo racional de energia e outras.

Na operação propriamente dita, 

a preocupação ambiental da Rápido 

D'Oeste se manifesta pelo empenho 

Rápido D'Oeste, 75 anos e ainda mais sustentável 

em manter sempre em excelentes con-

dições de funcionamento e rodagem  a 

sua moderna frota de ônibus. Todos os 

carros têm baixa idade média.  

Anualmente, a companhia renova 

entre 15% e 20% da frota. O calendário 

de revisões dos fabricantes é escrupu-

losamente respeitado.

Frota sempre limpa e sempre nova, com a máxima economia de recursos naturais. 



4 INFORMATIVO ABRATI - AGOSTO/15

O projeto Ônibus Brasileiro a Hidro-

gênio está dando um passo importante 

com a entrada em operação de três no-

vos ônibus Marcopolo Viale BRS movi-

dos a  hidrogênio. Eles estão operando 

no transporte urbano de passageiros no 

Corredor São Mateus-Jabaquara (ABD), 

inclusive no trecho Diadema/Morumbi, 

na Grande São Paulo.

Lançado em novembro de 2006, 

o projeto consiste na operação e ma-

nutenção de quatro ônibus com célula 

de combustível a hidrogênio. O projeto, 

que é totalmente brasileiro, envolve 

ainda a instalação de uma estação de 

produção de hidrogênio por eletrólise 

a partir da água, o abastecimento 

dos ônibus e o acompanhamento e 

verificação de seu desempenho no 

Corredor Metropolitano ABD (São Ma-

teus–Jabaquara).

A SPTrans, órgão responsável pelo 

transporte urbano de passageiros no 

Município de São Paulo, e a fabricante 

de ônibus e baterias BYD, estão ini-

ciando  a primeira etapa de testes em 

operação simulada do ônibus articulado 

Ônibus pioneiros movidos a hidrogênio operam 
no transporte urbano em corredor de São Paulo

SPTrans inicia testes com o ônibus articulado K11 
movido a bateria e produzido pela chinesa BYD 

As pesquisas foram financiadas  

pelo Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento, com recursos do 

Global Environment Facility – GEF – e da 

Agência Brasileira de Inovação – FINEP. 

O consórcio fornecedor dos veículos e 

da estação de produção e abasteci-

elétrico K11, movido a bateria e fabrica-

do pela companhia chinesa. Os testes 

serão acompanhados e auditados por 

uma empresa de auditoria credenciada.  

O K11 segue os padrões dos ônibus 

norte-americanos de 18 metros. Foi 

mento de hidrogênio é formado pelas 

empresas Ballard Power Systems, EPRI 

International, Hydrogenics Corporation, 

Marcopolo, Petrobras Distribuidora e 

Tuttotransporti. O Brasil é o primeiro 

país do hemisfério sul a produzir um 

ônibus movido a hidrogênio.

desenvolvido para atender os mercados 

de BRT dos EUA e da América Latina 

e tem autonomia média de 260km. 

Transporta até 120 passageiros, tal 

como os articulados convencionais.

Por se tratar de um ônibus 100% 

elétrico, o K11 não emite poluentes 

e, assim, reduz significativamente a 

emissão de gases responsáveis pelo 

efeito estufa, além de diminuir ruídos. 

Tem acessibilidade universal, já que é 

do tipo piso baixo.

Um segundo ônibus do mesmo 

modelo já está sendo produzido nos 

Estados Unidos e será trazido para São 

Paulo para uma nova etapa de testes. 

Em outubro a BYD inaugura sua primei-

ra fábrica no Brasil, em Campinas-SP.

O vistoso ônibus a hidrogênio: pesquisado e desenvolvido integralmente no Brasil. 

O modelo articulado K11, da chinesa BYD: testes em São Paulo terão duas fases.
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A Scania pôs à venda o Griffin 

Edition, uma série limitada de cami-

nhões com acabamento inspirado no 

símbolo da empresa, o grifo. A série 

abrange os caminhões R 440 e R 480, 

nas configurações de rodas 6x2, 6x4 

e 8x2. Segundo a montadora, estão 

sendo produzidas apenas 300 dessas 

unidades especiais. O prazo para en-

comendas vai até dezembro. 

Em parceria com a Ticket, e por 

meio do produto Ticket Car, a Mer-

cedes-Benz lançou o MercedesSer-

viceCard, um cartão de consumo de 

combustível, peças e serviços para 

frotistas de caminhões, ônibus e veí-

culos comerciais leves. Segundo Ari 

de Carvalho, diretor de Pós-Venda da  

Mercedes-Benz do Brasil, o objetivo do 

novo cartão é ajudar os frotistas a obter 

o máximo de seus veículos, contribuin-

do para que eles alcancem eficiência 

e produtividade nas suas operações.

Caminhões Mercedes-Benz esti-

veram entre as grandes atrações da 

36ª Feira do Carreteiro, um dos mais 

tradicionais eventos do Brasil para 

motoristas e suas famílias, no Pátio do 

Santuário Nacional de Nossa Senhora 

Aparecida, no km 71 da Rodovia Presi-

dente Dutra, em Aparecida-SP. Entre os 

caminhões expostos sobressairam-se 

os extrapesados Actros 2546 6x2 e 

Actros 2646 6x4, que estavam dispo-

níveis para test-drive em composições 

com semirreboques.  

MercedesServiceCard, novo cartão de consumo 
de combustível, peças e serviços para frotistas 

Com a Griffin Edition, Scania volta 
às séries especiais de caminhões

Por meio do cartão, o frotista pode 

adquirir combustíveis nos 11.200 afi-

liados da Rede Ticket Car, bem como 

A Scania justifica o lançamento com 

o seu interesse em reforçar as carac-

terísticas dos caminhões da marca, 

destacando principalmente a economia 

de combustível, o amplo pacote de 

serviços, o conforto, o estilo da cabine 

e a própria tradição da marca no Brasil 

e no exterior. 

Ao longo da história da Scania têm 

sido lançadas várias séries especiais. 

Entre as mais lembradas estão a Ju-

bileum (1991) e a Millenium, da qual 

foram produzidas 1.000 unidades em 

2000. Em 2001, a edição Horizontes 

resgatou a típica cor laranja, que cele-

brizou os "jacarés" modelo L 11, dos 

anos 1960, 1970 e 1980. No mesmo 

ano chegou uma das mais lembradas 

até hoje, a Rei da Estrada, com a volta 

do motor V8 e da injeção eletrônica. No 

ano 2007, a Silver Line foi escolhida 

para comemorar os 50 anos de Brasil. 

A série mais recente foi lançada em 

2012, quando um caminhão R 440 foi 

preparado para celebrar os 55 anos da 

Scania no Brasil. 

A Griffin Edition faz referência ao símbolo 

da montadora, o grifo.

Caminhão Accelo em versão para transporte 

de produtos hortigranjeiros.

Caminhões Mercedes-
Benz, atração na 36ª 
Festa do Carreteiro
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peças e serviços de manutenção e 

reparos na Rede de Concessionários 

Mercedes-Benz credenciados em todo 

o País. 

O novo produto é apresentado 

como uma ferramenta eficaz para o 

maior controle e a melhor gestão de 

despesas de cada veículo da frota, 

proporcionando, desta forma, maior 

rentabilidade. O MercedesServiceCard 

é utilizado com êxito na Europa há mais 

de 10 anos e constitui também uma 

ferramenta de fidelização.
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Cerca de 100 vagas para estágio 

estão disponíveis nas unidades de São 

Bernardo do Campo, Juiz de Fora, Cam-

pinas e Iracemápolis, e nos escritórios 

regionais da montadora nas cidades do 

Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e 

Brasília. Podem participar estudantes 

dos dois últimos anos de graduação 

de diversos cursos superiores. As ins-

crições devem ser feitas até o dia 30 

de novembro de 2015 pelo site www.

mercedes-benz.com.br/carreira

O estudante interessado deverá 

estar, em 2016, no penúltimo ou 

último ano de graduação nos cursos 

que envolvem as áreas de Engenha-

ria, Finanças & Controlling, Recursos 

Humanos, Vendas & Marketing, Comu-

nicação, Administração e Tecnologia 

O maior atacadista das regiões 

Norte e Nordeste – o Armazém Mateus, 

do Maranhão –, comprou 80 caminhões 

semipesados Mercedes-Benz para re-

novar parte de sua frota de 350 veícu-

los. Foram adquiridas 50 unidades do 

modelo Atego 2426 6x2 e 30 unidades 

do Atron 2324 6x2. 

O Armazém Mateus tem como 

principal exigência de seus clientes 

(localizados em um raio de 300 a 400 

Um cavalo mecânico com confi-

guração de rodas 8x2 de fábrica foi 

lançado pela Scania, a partir de uma 

solução desenvolvida em parceira com 

o transportador Grupo G10. O modelo 

se encaixa como mais uma opção 

para o transporte de cargas de longas 

distâncias, e ficará posicionado entre a 

composição chamada de “vanderleia” 

(de eixos espaçados) e o bitrem. 

Vista da sede central da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo-SP.

Mercedes-Benz abre inscrições para o Programa 
de Estágios de 2016, com 100 vagas disponíveis

da Informação. Além disso, é exigido 

nível intermediário de inglês, sendo 

desejável conhecimento de alemão 

e/ou espanhol. Algumas qualidades, 

como, por exemplo, ser proativo, or-

ganizado e criativo, são consideradas 

como diferenciais. 

O início do Programa de Estágios 

está previsto para os meses de janeiro 

e fevereiro de 2016. 

O maior atacadista das regiões  
Norte e Nordeste renova sua frota

Scania lança cavalo 
mecânico rodoviário 
8x2 de fábrica
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quilômetros, nos estados do Piauí, To-

cantins e Pará) a entrega dos produtos 

em no máximo 48 horas. A empresa 

atua no varejo e no sistema misto po-

pularmente conhecido como atacarejo. 

Conforme Gilson Mansur, diretor 

diretor de Vendas e Marketing de 

Caminhões da Mercedes-Benz, os 

caminhões da marca se destacam no 

segmento atacadista e varejista pela 

produtividade e pela agilidade.
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No último dia 6 de agosto a Marco-

polo comemorou 66 anos de atividades. 

Para marcar a data, reuniu colabora-

dores em sua fábrica de Ana Rech, 

Caxias do Sul, e anunciou a produção 

da sua carroçaria número 400.000. O 

ônibus foi um Paradiso 1350 Geração 

7, modelo lançado no Brasil no início de 

julho passado. Criado e desenvolvido na 

unidade Ana Rech, foi produzido inicial-

mente na fábrica Marcopolo do México. 

O desenvolvimento desse novo 

veículo teve como principal objetivo 

oferecer aos operadores, em viagens 

de média e longa distâncias do Brasil e 

do exterior, mais conforto, segurança e, 

especialmente, maior capacidade para 

bagagens (até 20,75 m³). O Paradiso 

1350 também é o primeiro ônibus da 

família G7 a oferecer as novas poltro-

nas fabricadas pela Marcopolo, mais 

ergonômicas e confortáveis, além de 

novos revestimentos internos, porta-

-focos e sanitário.
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Marcopolo comemora 66 anos de atividades 
e a produção do seu ônibus número 400.000

Colaboradores recebem Prêmio Honra ao Mérito

O veículo número 400.000 recebeu 

pintura exclusiva alusiva à comemora-

ção. Na cor prata, homenageia cada 

um dos colaboradores da Marcopolo 

que, desde 1949, vêm transformando 

a empresa em uma das maiores fabri-

cantes de ônibus do mundo. As laterais 

receberam um adesivo com os dizeres: 

“400 mil #somosfeitosporvocês”.

Como parte das comemorações dos 

66 anos, a Marcopolo promoveu diver-

sas ações voltadas aos colaboradores, 

seus familiares e à comunidade de 

Caxias do Sul. Mais uma vez, o grande 

destaque da programação foram as 

ações referentes ao Prêmio Honra ao 

Mérito e ao Dia do Colaborador.

Na edição deste ano do Prêmio 

Honra ao Mérito (a trigésima) foram ho-

menageados 1.441 colaboradores de 

todas as unidades do Brasil que alcan-

çaram cinco, dez, 15, 20, 25, 30, 35, 

40 e 55 anos "de casa" na Marcopolo. 

Dentre eles, 79 foram homenageados 

com um jantar por terem completado 

25 anos de trabalho na empresa.  

O diretor de operações comerciais e 

marketing da Marcopolo, Paulo Corso, 

disse que a companhia quis comparti-

lhar a satisfação de chegar à marca das 

400.000 unidades com as pessoas 

que fizeram e fazem parte da empre-

sa, estendendo-a ainda, pelas mídias 

sociais, a todos os apaixonados por 

ônibus no Brasil e em todo o mundo.

“O Prêmio Honra ao Mérito é a for-

ma que encontramos para motivar as 

pessoas e reconhecer sua dedicação, 

esforço e a capacidade de fazer acon-

tecer", disse Paulo Bellini, presidente 

emérito da Marcopolo.

De acordo com seu tempo "de casa", colaboradores receberam os diplomas de mérito.  

A encarroçadora comemorou, juntamente com funcionários, a produção do ônibus 400.000. 


