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Feira reúne em São Paulo 
o setor de transporte 
rodoviário de passageiros

Em clima de comemoração pelo 

processo de retomada dos negócios, 

aconteceu em São Paulo, de 31 de 

julho a 2 de agosto últimos, a LatBus 

& Transpúblico 2018, reunindo as 

mais importantes empresas ligadas ao 

setor de transporte rodoviário de pas-

sageiros, como Mercedes-Benz, Volvo, 

Scania, MAN/Volkswagen, Marcopolo, 

Neobus, Volare, Comil, Petrobras e 

Shell, além de numerosas companhias 

do ramos financeiro e de tecnologia. 

Participaram expositores de outros 

países latinoamericanos. Págs. 3 a 8 

Durante três dias, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, montadoras, encarroçadoras 

e empresas de tecnologia mostraram grande variedade de produtos e serviços. 

Expressivo número de empresários 

de transporte compareceu à LatBus & 

Transpúblico 2018, em São Paulo, para 

assistir palestra do jornalista Carlos 

Alberto Sardenberg, proferida a convite 

da ABRATI e destinada aos associados 

e participantes da exposição.

Em linguagem clara e objetiva, 

Sardenberg expôs a crítica situação 

econômica por que passa o Brasil, que 

não tem recursos para investimento, 

já que grande parte do Orçamento é 

Associados da ABRATI prestigiam   
a palestra de Carlos Sardenberg

consumida com folha de pessoal e 

pagamentos previdenciários. 

Ele abordou o quadro político brasi-

leiro neste ano de eleições e defendeu 

reformas urgentes para que o País não 

passe por problemas semelhantes aos 

enfrentados recentemente pela Grécia 

e por outros países. Comentou os bons 

números do comércio externo, o bom 

desempenho da agricultura brasileira 

e, após concluir sua fala, respondeu a 

perguntas de empresários presentes. 
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Marcelo Fontana, da OTM Editora, 

organizadora da Transpúblico; Eduardo 

Tude, presidente da ABRATI, e Carlos 

Alberto Sardenberg, do Grupo Globo.

Águia Branca, a 
primeira a ter o 
Piloto Automático

Walter Barbosa, diretor de Vendas 

e Marketing de Ônibus da 

Mercedes-Benz do Brasil. 

Da recente encomenda de 

50 ônibus feita pela Viação 

Águia Branca à Mercedes-Benz 

do Brasil, serão entregues 

unidades equipadas com um 

novo dispositivo de segurança, 

denominado Piloto Automático 

Adaptativo – ACC. A informação 

foi dada pelo diretor de Vendas 

e Marketing de Ônibus da mon-

tadora, Walter Barbosa, durante 

a feira Transpúblico, em São 

Paulo. Pág 2
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A Reunidas Paulista recebe visita 
do Coordenador do Boas Práticas

Águia Branca é a primeira operadora a comprar 
ônibus com Piloto Automático Adaptativo – ACC

O Coordenador do Prêmio ANTP 

ABRATI de Boas Práticas do Transporte 

Terrestre de Passageiros, Alexandre 

Resende, visitou a Empresas Reunidas 

Paulista, ocasião em que se reuniu 

com executivos da companhia e com 

a diretora Marcela Constantino. O 

Coordenador forneceu informações 

Esta publicação pode ser acessada pela  internet: http://www.abrati.org.br
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Como parte da recente encomenda 

de 50 ônibus feita pela Viação Águia 

Branca à Mercedes-Benz do Brasil, 

serão fornecidas unidades equipadas 

com o Piloto Automático Adaptativo 

– ACC –, segundo informou o diretor 

de Vendas e Marketing de Ônibus da 

montadora, Walter Barbosa. 

O pedido de agora vem somar-se a 

outros 53 ônibus comprados pela ope-

radora no início do ano, totalizando 103 

unidades, no âmbito do programa anual 

de renovação de frota da empresa. Do 

pedido mais recente de 50 rodoviários 

O 500, 44 são do modelo RSD 6x2 

e seis do RSDD 8x2 para carroçarias 

Double Decker. Duas dessas unidades 

receberão o piloto automático e, ainda, 

o pacote Fuel Efficiency, além de ou-

tros itens tecnológicos como o AEBS 

(Advanced Emergency Braking System) 

– sistema de frenagem de emergência 

e o LDWS (Lane Departure Warning 

System) – sistema de aviso de faixa. 

A Águia Branca investe tradicio-

nalmente em tecnologias inovadoras, 

elevando continuamente o padrão de 

segurança ativa de seus ônibus, com 

os consequentes benefícios para os 

passageiros, o motorista e os outros 

veículos na estrada.

sobre o Prêmio e abordou o interesse 

da ABRATI e da ANTP em divulgar novas 

tecnologias e ações empreendidas pe-

las empresas do setor. Destacou ainda 

a qualidade dos serviços prestados 

pela Reunidas aos seus passageiros e 

o empenho da empresa em aperfeiçoar 

sempre mais suas operações.

A Águia Branca investe permanentemente em novas tecnologias voltadas à segurança.

Alexandre Resende e Marcela 

Constantino, diretora da Empresas 

Reunidas Paulista.
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Seja gentil. Seja o trânsito seguro.

Referência em ônibus.

Os novos ônibus rodoviários da Mercedes-Benz possuem inovação e tecnologia em cada detalhe.  
Desde o projeto à concepção, utilizamos o que há de mais moderno, lcançando um padrão de conforto  
e segurança nunca visto. Tudo isso aliado aos mais baixos índices de emissão de poluentes, à economia  
e à durabilidade para rodar em diversas condições de pavimento. Uma verdadeira revolução no transporte  
coletivo, que eleva a outro nível sua experiência a bordo de um Mercedes-Benz.

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

mercedesbenzonibus mercedesbenz_onibus www.busclub.com.br

Ônibus rodoviário Mercedes-Benz.
Tecnologia que não para de atrair
novos passageiros.



4 INFORMATIVO ABRATI - AGOSTO/18

O setor de transporte por  
ônibus se encontra em São 

Paulo e comemora a retomada

Nos dias 31 de julho, 1º e 2 de 

agosto últimos, foi realizada em São 

Paulo a LatBus & Transpúblico 2018 

– Feira Latinoamericana do Transporte 

– que reuniu no Transamérica Expo Cen-

ter as mais importantes empresas liga-

das direta e indiretamente ao setor de 

transporte rodoviário de passageiros, 

como as montadoras Mercedes-Benz, 

Volvo, Scania, MAN/Volkswagen, as en-

carroçadoras Marcopolo, Neobus, Vola-

re, Mascarello e Comil, as fornecedoras 

de combustíveis Petrobras e Shell, 

além de numerosas companhias do 

ramos financeiro e de tecnologia. Pela 

primeira vez, participaram expositores 

de outros países latinoamericanos.  

Foi um evento de grandes propor-

ções, não só pela presença de todas as 

montadoras e encarroçadoras de chas-

sis e ônibus do País, como também 

pelo expressivo número de fabricantes 

de componentes. Reunindo mais de 80 

expositores, a feira dobrou de tamanho 

(de 8.000 m2 para 16.000 m2), multi-

plicando as opções de negócios e a 

oferta de novos produtos, tecnologias 

e novos serviços.

A feira se realizou em clima de  co-

memoração do processo de retomada 

dos negócios no setor de ônibus, que 

trouxe otimismo para fabricantes de 

chassis e carroçarias, fornecedores de 

equipamentos e operadoras do setor.

Paralelamente à LatBus & Trans-

público realizou-se no próprio local da 

exposição o Seminário Nacional NTU, 

que deu forte ênfase às questões 

relacionadas à mobilidade urbana e à 

tecnologia.  

Como entidade nacional represen-

tativa do setor de transporte rodoviário 

interestadual e internacional de passa-

geiros do Brasil, a ABRATI participou 

da Feira, na condição de apoiadora. 

Expressivo número de empresários 

do setor, representando empresas 

associadas à ABRATI, realizaram, no 

âmbito da Transpúblico, uma proveito-

sa reunião para avaliar a conjuntura da 

atividade no momento.
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O grande estande montado pela 

Marcopolo na Transpúblico para mos-

trar seus produtos e, além deles, os 

das controladas Volare e Neobus, ser-

viu para ressaltar que o grupo Marcopo-

lo cobre, atualmente, todos os segmen-

tos do transporte por ônibus no Brasil 

e na América Latina. Por isso mesmo, 

Francisco Gomes Neto, diretor-geral da 

encarroçadora, inúmeras vezes repetiu 

que, em matéria de ônibus rodoviários, 

urbanos e micros, a Marcopolo virou 

referência na América Latina. Ele expli-

cou que, com o endosso da força e da 

tradição da marca Marcopolo, as três 

linhas apresentadas assumem focos e 

posicionamentos diferentes dentro da 

grande estrutura corporativa baseada 

em Caxias do Sul. 

Entre os lançamentos estavam a 

nova linha de rodoviários G7, denomi-

MARCOPOLO

nada New G7, e o novo micro-ônibus 

rodoviário Senior.  

Rodrigo Pikussa, que assumiu o 

comando do negócio Ônibus do grupo 

Marcopolo, falou sobre as alterações 

introduzidas nos rodoviários da linha 

G7, lançada em 2009, e que agora as-

sume também a sigla New7. Disse que 

a fabricante vê a linha G7 ainda está 

em seu ciclo normal e assim deverá 

continuar por mais alguns anos. Para 

ele, as novas alterações configuram 

apenas uma evolução que não desca-

racteriza as frotas dos clientes. 

Em seu grande e bem-organizado 

estande, a Mercedes-Benz mostrou os 

modelos mais avançados de chassis da 

marca e aproveitou a grande afluência 

de empresários para promover as mui-

tas novidades tecnológicas presentes 

em todos os seus produtos voltados à 

mobilidade. A montadora deu grande 

destaque ao recém-lançado Piloto 

Automático Adaptativo, ACC, próprio 

para as linhas de chassis rodoviários 

O 500 RS e O 500 RSD. É um sistema 

de segurança que, por meio de sen-

sores instalados na parte dianteira do 

veículo, auxilia o motorista a manter 

distância segura em relação ao veículo 

que trafega na frente. Entra em ação 

mesmo quando o condutor, por qual-

quer motivo, não aciona os freios em 

situações de aproximação perigosa. 

O diretor de Vendas e Marketing 

de Ônibus da Mercedes-Benz, Walter 

MERCEDES-BENZ

Em exposição o New G7 Paradiso 1800 Double Decker, top de linha da Marcopolo.

No estande da Mercedes-Benz, o maior chassi da sua ampla linha de rodoviários.

Barbosa, enfatizou que com o ACC a 

Mercedes-Benz está antecipando uma 

tecnologia já presente no Future Bus da 

fabricante, ainda em fase de testes e 

aperfeiçoamento na Europa. Segundo 

ele, o sistema estará no futuro veículo 

autônomo brasileiro da marca. Lembrou 

ainda que com a introdução do Piloto 

Automático Adaptativo, os ônibus rodo-

viários O 500 colocam à disposição dos 

compradores nada menos que 14 itens 

de segurança, à escolha do cliente.
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Pelo menos em termos visuais, os 

novos ônibus VisstaBuss 340, Vissta 

Buss 360 e VisstaBuss Double Decker, 

agora produzidos por uma nova encarro-

çadora, a Carbuss, foram os produtos 

que mais chamaram atenção na LatBus 

& Transpúblico 2018. Esses ônibus 

significam a volta de uma marca famo-

sa ao mercado que, durante décadas, 

acostumou-se a acompanhar cada novo 

lançamento da antiga Busscar, isso até 

2012, quando ela faliu.  

A Carbuss é uma controlada da 

Caio, de Botucatu-SP, e o diretor in-

dustrial da nova empresa, Maurício 

Lourenço da Cunha, teve de responder 

dezenas de vezes à pergunta: “Como 

o mercado está recebendo a volta da 

Busscar?”

BUSSCAR

A resposta do executivo foi que 

a receptividade tem sido muito boa, 

e que “um retorno consistente será 

uma questão de tempo”. Já o diretor 

comercial da encarroçadora, Paulo 

Corso, ex-Marcopolo, foi mais incisivo: 

“O retorno da Busscar ao mercado está 

sendo extremamente positivo”. 

O novo VisstaBuss Double Decker, com visual renovado e melhoramentos.

Spectrum 325: atributos de eficiência, novos padrões de ergonomia.

A Scania demonstrou que o chassi K 360 4x2 viabiliza economia de até 14% na operação.

SCANIA
No ano passado, 40% dos chassis 

rodoviários comercializados pela Sca-

nia foram do modelo K 440 8x2, com 

15 metros de comprimento. Desde en-

tão, os chassis de 15 metros vêm con-

figurando uma tendência de mercado. 

Não é de se admirar que a montadora 

tenha escolhido esse modelo para res-

saltar sua participação na Transpúblico. 

Ela expôs ainda outros dois veículos: 

um modelo K 360 4x2 para carroçarias 

de 14 metros e um modelo 280 6x2 

para ônibus movido a GNV/biometano. 

Ela também usou o K 360 4x2 para 

demonstrar, com cálculos, aferições 

de consumo e foco na conectividade, 

os benefícios que levam à otimização 

da gestão da frota e a uma economia 

de até 14% na operação.

A Neobus, agora unidade da Marcopolo, apresentou 

novo lançamento, o Spectrum 325, voltado a operações de 

fretamento  e a linhas regulares intermunicipais de médias 

e curtas distâncias. O diretor do negócio da encarroçadora, 

João Paulo Ledur, explicou que o ônibus foi desenvolvido para 

competir em um segmento no qual o custo de manutenção é 

fator decisivo. Por isso, o veículo alia atributos de eficiência 

e menor Custo Total de Propriedade a elevados padrões de 

ergonomia e conforto acústico e térmico. A Neobus mostrou 

também a nova versão do urbano Mega, agora New Mega.

NEOBUS
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O Volare Fly 6, voltado ao serviço executivo.

Chassi B450R: a Volvo introduz mais tecnologias voltadas à segurança.

O superarticulado CAIO Millennium BRT piso baixo já opera no sistema viário de São Paulo.

Em seus chassis para ônibus rodoviários, a Volvo, a 

exemplo de suas concorrentes, também deu forte ênfase 

às tecnologias de segurança, concentradas na sigla SSA (de 

Sistema de Segurança Ativa), que utiliza radares e câmeras 

para prevenir colisões frontais, mudanças involuntárias de 

faixa e frenagens automáticas de emergência em casos 

de risco iminente de colisões frontais. A esses recursos 

a montadora acrescentou outra novidade de segurança, o 

Serviço de Controle de Velocidade por Conectividade. Por 

meio de monitoramento remoto e geolocalização (portanto a 

distância), o sistema programa um limite de velocidade para 

o veículo em áreas específicas onde ele está transitando ou 

vai transitar. Hoje, na avaliação de Fabiano Todeschini, pre-

VOLVO

sidente da Volvo Bus Latin America, “aumentar a segurança 

no setor de transportes é fundamental para os passageiros 

e também para o negócio do transportador”. 

No estande da Caio Induscar, a 

cada visitante recebido, o experiente 

gerente nacional de vendas da empre-

sa, José Gildo Vendramini, recomenda-

va uma esticada até a parte externa do 

pavilhão de exposições, onde estavam 

outros produtos da marca. A encarroça-

dora levou para a LatBus & Transpúbli-

co cinco de seus ônibus: um Superar-

ticulado Millennium BRT, um Millenium 

motor traseiro na versão Padron, um 

Millenium versão elétrico, um Apache 

VIP de 15 metros e um micro F2400. 

Os modelos mostrados refletiam a 

preocupação da fabricante de entregar 

produtos modernos e proporcionar aos 

passageiros o máximo de bem-estar, 

CAIO

começando pelo ar condicionado e os 

vidros fumê, acrescidos de itens de 

conforto e bem-estar como imagens, 

grafismos, revestimentos ousados, 

harmonia de cores, novos conceitos e 

soluções inovadoras.

Duas novas linhas de micro-ônibus 

– ambas redesenhadas pela Volare e 

agora denominadas Fly e Attack –,atraí-

ram a atenção e a curiosidade dos 

visitantes da feira. Com repaginação 

total dos modelos, a moderna unidade 

de negócios da Marcopolo comemorou 

20 anos de fundação dando ênfase às 

mudanças introduzidas em seu portfó-

lio de produtos, com readequação da 

VOLARE nomenclatura da família e dos produtos 

Volare. João Paulo Ledur, diretor do 

Negócio Volare, explicou que a intenção 

é tornar bem clara aos clientes e usuá-

rios a vasta gama de opções da linha 

Attack para aplicações mais severas 

(de 5 a 11 toneladas e capacidade de 

13 a 54 passageiros) e da linha Fly 

(voltada aos segmentos de transporte 

executivo e turismo).  O novo desenho 

da marca e dos veículos segue as ten-

dências do mercado.
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A BYD apresentou uma novidade com a qual dá sequência 

ao paciente trabalho de convencimento do mercado sobre 

as virtudes do ônibus 100% elétrico, movido por baterias 

recarregáveis. Trata-se do chassi 100% elétrico para aplica-

ções urbana e rodoviária, e próprio para carroçarias com até 

13,2 metros de comprimento. É um modelo piso alto com 

suspensão pneumática dianteira e traseira. 

O motor elétrico BYD-2912TZ-XY está integrado em cada 

uma das rodas do eixo traseiro, sob o comando de um módulo 

de controle eletrônico de tração. Tubular, o chassi não ne-

cessita de alongamento para carroçarias com até 13 metros. 

Os freios são a disco, regenerativos, com sistema ABS 

nas rodas dianteiras e traseiras. A coluna de direção é regu-

lável e pode ajustar-se às características de cada motorista. 

Na versão piso alto, o conjunto de baterias fica abaixo 

do assoalho, o que libera mais espaço interno em relação 

ao modelo piso baixo, cujas baterias estão na traseira e no 

teto do carro. Os motores acoplados às rodas têm potência 

de 150 kW, somando 300 kW nos dois eixos. 

Wilson Pereira, Vice-Presidente Sênior de Vendas de 

ônibus da BYD, explica que essa potência é bastante signi-

ficativa para um veículo urbano e, o que é melhor, com um 

custo operacional baixo. 

“Para se ter uma idéia – diz ele –, se formos fazer uma 

comparação, essa potência equivale aos 420 cavalos de um 

ônibus a combustão. Em rampas, por exemplo, os resultados 

são muito bons”. 

O tempo de recarga completa das baterias, na garagem, é 

de aproximadamente quatro horas. A autonomia das baterias 

fica em torno de 300 quilômetros.

A Mascarello lançou na Transpúblico o primeiro micro-ô-

nibus 4x4 de 7 toneladas do mercado brasileiro. O veículo 

foi desenvolvido em parceria com a IvecoBus e a MTX, de 

Caxias do Sul, e será produzido nas versões Escolar Rural 

Ore Zero 4x4 e Ore 1 4x4. Ambos dispõem de sistema de 

acessibilidade por dispositivo DPM. O 4x4 de 7 toneladas 

também estará voltado ao transporte de passageiros em 

serviços fora de estrada. Em todas as versões, ele terá 

comprimentos que podem variar de 6 a 8,2 metros. Com 

largura de 2,2 metros, a capacidade de passageiros pode 

variar de 13 a 36 passageiros. Os novos carros, projetados 

para aplicações severas, também poderão ser utilizados 

como unidades especiais como veículos militares, ambulân-

cias,  transporte de tropas, motor-home, deslocamento em 

mineradoras, furgões e outros.

BYD MASCARELLO

A Irizar esteve presente à Transpúblico, mos-

trando no estande da Volkswagen o seu modelo 

Irizar i6s, montado sobre um chassi Volkswagen. 

O ônibus pode ser fornecido em três diferentes 

comprimentos:  3,2 m, 14 m e 15 m. A altura do 

veículo é de 3,90 m. Anteriormente, o i6s foi apre-

sentado em Lima, Peru, em novembro de 2017, 

na presença de representantes de empresas de 

transporte rodoviário de passageiros de vários 

outros países latinoamericanos.

IRIZAR

Chassi preparado pela BYD, já pronto para receber as baterias.

O GranMicro S3, outro modelo de sucesso da Mascarello.
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