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ABRATI e BR promovem 
em São Paulo o seminário 
Inovação no Transporte 
Rodoviário de Passageiros

A OTM Editora, que edita 

as revistas Transporte Moder-

no e Technibus, realizará nos 

próximos dias 25 e 26 de se-

tembro, no Transamérica Expo 

Center, em São Paulo, o Fórum 

de Gestão e Conectividade de 

Frotas, com curadoria técnica da 

Netz Engenharia. Inscrições para 

participação devem ser feitas 

junto à OTM Editora (telefone 11 

5096.8104 ou www.eventos@

otmeditora.com ou ainda www.

arenaantp.com/inscricoes/. 

Associados da ABRATI têm 20% 

de desconto.

Fórum de Gestão 
e Conectividade 
de Frotas 2019

Mercedes-Benz, 
Heineken e Dinon, 
parceria de sucesso

A partir das 9 horas do próximo dia 26 de setembro, 

a ABRATI e a BR Distribuidora, em parceria, promoverão 

um seminário no Centro de Exposições Transamérica, 

em São Paulo, tendo como tema central a Inovação no 

Transporte Rodoviário de Passageiros. 

Representantes da BR Distribuidora falarão sobre 

as soluções que ela tem para o segmento rodoviário de 

passageiros, “a nova BR” e a Inovação no Transporte 

de Passageiros. Na ocasião, será lançada a cartilha 

sobre Meio Ambiente BR. 

Em seguida, representantes das empresas Viação 

Ouro e Prata, Garcia e Águia Branca falarão sobre os programas imple-

mentados por suas empresas com foco no conforto dos usuários, na 

fidelização, na tecnologia e na inovação. A palestra de encerramento 

será proferida por Waldez Ludwig, Consultor Empresarial com foco 

em inovação. 

O evento acontecerá dentro da ARENA ANTP – Congresso Brasileiro 

de Transporte e Trânsito.  Pág 3

Prêmio Boas Práticas 2019 conclui 
a fase das visitas às associadas  

O coordenador do Prêmio Boas Prá-

ticas de 2019, Alexandre Resende, da 

ANTP, concluiu as visitas às empresas 

do setor de transporte rodoviário de 

passageiros associadas à ABRATI. Nes-

te momento, as possíveis interessadas 

em se inscrever estão trabalhando na 

conclusão de seus trabalhos. Em 30 

de setembro termina o prazo para as 

Inovação no Transporte  
Rodoviário de Passageiros

Seminário   

São Paulo, 26 de setembro de 2019

inscrições. Em outubro e novembro, os 

trabalhos serão avaliados pela banca 

de juízes, que apontará um vencedor e, 

eventualmente, definir se haverá men-

ção honrosa. O vencedor será anuncia-

do em dezembro, em Brasília, durante 

a festa anual de confraternização das 

empresas do setor de transporte rodo-

viário de passageiros.

Por ações voltadas à redução 

das emissões e à sustentabilida-

de ambiental, a montadora Mer-

cedes-Benz, o Grupo Heineken 

(cervejas) e a Dino Transportes 

receberam o reconhecimento 

do Programa de Logística Verde 

Brasil. Conforme registrou o 

Guia de Excelência em Susten-

tabilidade, de São Paulo, uma 

ação empreendida em parceria 

pelas três empresas e voltada à 

redução das emissões de CO
2
, 

produziu excelentes resultados 

nas operações de transporte de 

cerveja, além de viabilizar a re-

dução dos custos operacionais.
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República Dominicana compra 
70 ônibus da Comil e da Volvo

Operadoras de Salvador adquirem 170 novos
urbanos, todos com chassis da Mercedes-Benz 
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Os articulados vão operar em articulação com as linhas alimentadoras. 

A Volvo tem novo 
diretor comercial de 
ônibus no Brasil 

A Mercedes-Benz fornecerá 170 

ônibus destinados à frota urbana da 

frota de Salvador, Bahia. A compra dos 

veículos por operadoras da capital baia-

na faz parte do programa de renovação 

que prevê a substituição de 1.000 veí-

culos da frota do município de Salvador 

ao longo dos próximos quatro anos. 

Os 170 novos ônibus com chassi 

Mercedes-Benz devem entrar em ope-

ração entre agosto e setembro. Todos 

são do modelo OF 1724, sendo que 77 

unidades serão destinadas à empresa 

Plataforma Transportes e 93 unidades 

irão para a OT Trans. Todos os veículos 

têm preparação para ar condicionado, 

conforme exigência expressa do pro-

cesso de renovação.

Walter Barbosa, diretor de Vendas 

e Marketing Ônibus da Mercedes-Benz 

do Brasil, qualificou de “uma grande 

conquista” a venda dos 170 carros, 

A Comil Ônibus está entregando 

as primeiras unidades articuladas de 

seu ônibus Doppio, montadas sobre 

chassis Volvo B340M, com 22 metros 

de comprimento, além de 20 exempla-

res do seu modelo urbano Svelto, com 

chassi Iveco S170S28, de 13m20 de 

comprimento. O pedido total soma 70 

unidades.

De acordo com a fabricante, os 

novos ônibus incluem soluções sob 

medida para o motorista, o operador 

e o usuário. Os 50 articulados com 

chassi Volvo dispõem de câmbio auto-

mático, três portas, três câmeras de 

vídeo internas e uma de ré, além de 

ar condicionado. A Volvo já é a maior 

fornecedora de articulados no atual 

processo de renovação da frota da 

capital dominicana, Santo Domingo. Os 

novos articulados entram em circulação 

neste segundo semestre e vão fazer 

integração com linhas alimentadoras 

de ônibus e também com o metrô.

O pedido inclui ainda 20 urbanos 

Svelto da Comil com chassi Iveco, to-

dos de motor dianteiro, 36 assentos, 

duas portas e ar condicionado.

A Volvo passou a ter novo diretor 

comercial de ônibus no Brasil. É o 

engenheiro mecânico Paulo Arabian, 

graduado na Faculdade de Engenharia 

Industrial (FEI) de São Paulo e com 

experiência nos segmentos de ônibus, 

caminhões e pneus. Currículo distri-

buído pela Volvo destaca que o novo 

diretor tem sólida carreira na indústria 

automotiva, tendo ocupado diversos 

cargos de liderança nas áreas comer-

cial, de serviços e de atendimento a 

grandes frotistas. A partir de agora, 

ele se reportará diretamente a Fabiano 

Todeschini, presidente da Volvo Buses 

Latin America.

Paulo Arabian também tem diversas 

especializações em negócios e gestão, 

por renomadas instituições de ensino 

como FGV, Dom Cabral e Universidade 

da Califórnia. Na Volvo, ele comandará 

a equipe de gerentes comerciais de 

ônibus do mercado brasileiro e terá 

também a responsabilidade pelas 

estratégias comerciais da marca em 

ônibus no país. Ficará baseado em 

Curitiba (PR), na sede do Grupo Volvo 

América Latina. 

tendo em conta que o município de 

Salvador passou quatro anos sem 

comprar ônibus novos. Das empresas 

destinatárias dos veículos, a Platafor-

ma Transportes conta atualmente com 

uma frota de mais de 700 ônibus, dos 

quais 240 são Mercedes-Benz. Quanto 

à OT Trans, sua frota é de 816 ônibus, 

sendo que 544 são Mercedes-Benz. A 

marca atingiu 43% de participação de 

mercado na cidade de Salvador.
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Horário: das 9 às 13 horas
Local: Centro de Exposições Transamérica
Patrocínio: BR Distribuidora

 Abertura 

Palestras:  - BR: “Nova BR”
 - As soluções que a BR tem para o segmento rodoviário de passageiros
 - Abertura do capital
 - Criação de uma nova empresa
 - Lançamento da cartilha Meio Ambiente BR

Palestras sobre Inovação no Transporte de Passageiros:

  Viação Ouro e Prata
  - Programa Fidelidade Ouro e Prata - Luana Fleck – Diretora

  
 Viação Garcia

 - Tecnologia e Conforto no Transporte Rodoviário   
    Thiago Sasaki – Coordenador de Marketing

Viação Águia Branca 
 - Inovações que o cliente vê e as que ele não vê   
   Paula Barcelos – Diretora Executiva

Palestra de encerramento:
   Waldez Ludwig, Consultor Empresarial com foco em inovação

    Almoço
                          Hotel Transamérica, oferecimento da BR Distribuidora 

Inovação no Transporte  
Rodoviário de Passageiros

Seminário   

São Paulo, 26 de setembro de 2019

ESPAÇO PETROBRAS DISTRIBUIDORA E ABRATI

Patrocínio
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Dois anos antes do previsto, o Grupo Bridgestone  
supera sua meta de captação de água para 2020 

Viação Ouro e Prata, Marcopolo, Innosciense e 
Rodosoft criam e implantam um Hub de Inovação 
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as empresas Viação Ouro e Prata, 

Marcopolo, Rodosoft e Innosciense 

implantaram no Parque Científico e 

Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc), em 

Porto Alegre-RS, um Hub de inovação 

para o transporte rodoviário. O Hub foi 

inaugurado no último dia 16 de julho e 

tem o propósito de unir as partes envol-

vidas – cliente, fornecedor, colaborador 

e parceiro – no desenvolvimento de es-

tudos e soluções voltadas ao setor de 

transporte rodoviário de passageiros.  

Na avaliação do Superintendente de 

Inovação e Desenvolvimento da PUCRS, 

Jorge Audy, a mobilidade é uma das 

áreas mais impactadas pelas transfor-

mações tecnológicas. “Estamos muito 

felizes em receber essas quatro empre-

sas aqui para trabalharem juntas nos 

desafios que a atualidade e o futuro 

apresentam”, destacou. Por sua vez, 

o diretor do Tecnopuc, Rafael Priklad-

nicki, lembrou que os entendimentos 

começaram um ano atrás, tendo como 

essência a colaboração, essência essa 

que continua presente no momento da 

concretização do Hub. 

Segundo o Diretor Presidente da 

Ouro e Prata, Hugo Fleck, o forte das 

A Ouro e Prata é uma das empresas mais inovadoras em transporte rodoviário de passageiros.

empresas parceiras sempre foi produ-

zir para estar na estrada e realizar as 

viagens. “Para aprender a inovar tem 

que estar fora, buscando uma cultura 

de parceria, de que é melhor iniciar 

pequeno, podendo unir empresas que 

tenham o propósito de realizar juntas”, 

reforçou. 

O Head de Inovação da Marcopolo 

S.A., Petras Santos, elogiou a iniciati-

va da Ouro e Prata. “Acredito que os 

resultados serão melhores se fizermos 

juntos. O ecossistema é essencial para 

dar agilidade e velocidade no desenvol-

vimento de experiências de mobilidade.  

Para André Andrade, Diretor de 

Tecnologia da Rodosoft, dois grandes 

desafios do cenário que se coloca 

são a velocidade e a assertividade, “e 

precisa haver um equilíbrio entre tudo 

isso, considerando que os consumi-

dores estão cada vez mais exigentes: 

os movimentos precisam alcançar a 

velocidade que os clientes esperam”.

Segundo Felipe Scherer, da Innos-

cience, movimentos como a parceria 

celebrada agora entre as quatro empre-

sas “trazem a possibilidade de desen-

volver projetos na área da mobilidade 

com maior grau de risco”.

O Relatório de Sustentabilidade 

2018-2019 do Grupo Bridgestone, 

recém-publicado, destacou o enorme 

progresso alcançado em relação ao 

compromisso global assumido, de 

promover uma sociedade mais sus-

tentável. 

A meta era reduzir a captação em 

35%. O relatório destaca ainda o fato 

de a política de compras sustentáveis 

da empresa ter sido implementada com 

sucesso para 98% dos seus principais 

fornecedores de subnível 1. 

Em colaboração com outros fabri-

cantes de pneus e partes interessadas 

do setor, o Grupo Bridgestone lançou 

a Plataforma Global para a Produção 

Sustentável de Borracha Natural, a fim 

de gerar melhorias no desempenho 

ambiental e socioeconômico da cadeia 

de valor da borracha natural.

As responsabilidades sociais do 

grupo se expressam no compromisso 

global de responsabilidade social de-

nominado “Nosso Jeito de Servir”, que 

define três áreas prioritárias: Mobilida-

de, Pessoas e Meio Ambiente.
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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, alcançando 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.

7010_Mer_An. ônibus robô Rodoviário_ Inf Abrati_205x275_Fab.indd   1 05/10/18   11:22
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A Mercedes-Benz manteve a lide-

rança nas vendas de ônibus no Brasil 

no primeiro semestre, emplacando 

aproximadamente 5.000 unidades. O 

volume é 55% superior às 3.218 uni-

dades vendidas no primeiro semestre 

de 2018. O percentual de participação 

da marca alcançou 52,5%.

Nos rodoviários, a participação da 

montadora superou 56%, tendo sido 

emplacadas 835 unidades, com cres-

cimento de 21% no volume de vendas. 

Em ônibus, a participação da 
Mercedes-Benz supera os 50%

No semestre, o caminhão Actros teve a preferência de importantes setores da economia.
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No que se refere aos ônibus urba-

nos, o diretor de Vendas e Marketing 

Ônibus da Mercedes-Benz, Walter 

Barbosa, destacou as renovações e 

ampliações de frota, que segundo ele 

vêm puxando as vendas do setor neste 

ano. A marca Mercedes-Benz emplacou 

2.989 ônibus no segmento, alcançando 

a liderança com 76% de market share. 

O volume de vendas foi 37% maior na 

comparação com as vendas do primeiro 

semestre do ano passado.

100 novos ônibus 
elétricos BYD são
entregues no Chile

Dia do Motorista é 
lembrado em 
ação comemorativa

Actros 2651 foi o caminhão mais 
vendido pela marca neste ano

No primeiro semestre de 2019, o 

caminhão extrapesado Mercedes-Benz 

Actros 2651 6x4, da Mercedes-Benz, 

foi o campeão de vendas da marca no 

mercado brasileiro. No período, foram 

emplacadas 2.070 unidades do mode-

lo, com um crescimento de 76% sobre 

as 1.177 unidades vendidas do mesmo 

período do ano passado. 

As vendas aos setores do agrone-

gócio, mineração, logística, transporte 

de químicos e de combustíveis foram 

as mais expressivas. A Mercedes-Benz 

também liderou as vendas totais de 

caminhões no Brasil nos primeiros seis 

meses deste ano. 

A linha Actros de caminhões é 

formada pelos modelos rodoviários 

2651 6x4, 2646 6x4 e 2546 6x2, pelo 

Actros 4160 SLT 8x8 e também pelo 

modelo 4844 8x4 para aplicações fora 

de estrada.

No dia 31 de julho, no porto de San 

Antonio, no Chile, 100 novos ônibus 

elétricos BYD foram desembarcados 

do navio em que foram transportados 

desde a China. Os novos veículos serão 

integrados à frota que opera na Avenida 

Grécia, e que é a única linha de ônibus 

totalmente eletrificada das Américas. 

Ela transporta cerca de 600.000 pas-

sageiros por semana.

Segundo informação da BYD, outras 

83 unidades chegarão ao Chile em 

meados de agosto. Com o novo lote, 

cerca de 6% da frota da capital chilena 

estará eletrificada e livre de emissões. 

São veículos de 12 metros, como os 

que já operam em Santiago, e dispõem 

de Wi-Fi, portas USB, piso baixo, aces-

sibilidade universal para pessoas com 

mobilidade reduzida e separação da 

cabine do motorista.

A Mercedes-Benz realizou entre 

os dias 23 e 25 de julho um evento 

especial em comemoração ao Dia do 

Motorista. Ela também criou o vídeo 

“Vozes do Reconhecimento”, contendo 

depoimentos de profissionais que não 

são do ramo do transporte mas que 

enaltecem o valor de quem vive nas 

estradas e move o Brasil.

A ação comemorativa do Dia do 

Motorista aconteceu no Posto Imperial, 

na cidade de Luís Eduardo Magalhães, 

no interior da Bahia. Entre 10 horas da 

manhã e 8 horas da noite, funcionaram 

ali vários estandes de saúde e bem-

-estar. No mesmo local aconteceram 

concorridos test-drives com veículos 

da marca.
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Montado sobre chassi Scania com motor movido a gnv, o vistoso Torino tornou-se o primeiro ônibus desse tipo a rodar na Argentina. 
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A Marcopolo, em parceria com a 

Scania, desenvolveu o primeiro ônibus 

urbano 100% movido a gás natural 

GNV da Argentina. A ação faz parte 

dos testes para adoção de veículos 

com combustíveis alternativos para a 

mobilidade urbana e está alinhada com 

o programa Mobilidade Sustentável, 

convocado pela Secretaria de Transpor-

tes da Cidade de Buenos Aires.

O ônibus, modelo Torino Low Entry 

com chassi Scania K280 UB 4X2 Euro 

6 GNV, está em testes desde abril, 

e agora em utilização na linha 132, 

da empresa Nuevos Rumbos S.A, 

Marcopolo e Scania desenvolvem o primeiro 
ônibus urbano da Argentina movido a GNV  

responsável pela operação. O veículo 

é equipado com um motor Scania de 

9 litros, cinco cilindros e potência de 

280 cv, o que proporciona alto torque 

em baixas rotações e garante menor 

consumo de combustível.

“A Marcopolo e a Scania Argentina 

são parceiros tradicionais e buscam 

promover novas soluções para o merca-

do argentino. Esta ação está alinhada 

com a nossa visão estratégica e posi-

cionamento quanto a veículos movidos 

com combustíveis alternativos”, des-

taca José Goes, gerente de Negócios 

Internacionais da Marcopolo.

O Torino Low Entry movido a GNV 

conta com sistema de ar-condicionado 

Valeo CC355, itinerário eletrônico, ram-

pa manual para total acessibilidade, 

dois espaços para cadeirantes e 31 

poltronas oferecendo muito conforto 

para os passageiros.

Segundo dados da Scania, o veículo 

movido a GNV chega a ter custo ope-

racional 37% menor se comparado ao 

convencional movido a diesel. O nível 

de ruído emitido é consideravelmente 

menor, proporcionando mais conforto, 

robustez, durabilidade e autonomia de 

290 quilômetros.

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

Conselho Deliberativo
Presidente
Eduardo Tude de Melo
Vice-Presidente 
Francisco Carlos Mazon

Diretor-Geral
José Luiz Santolin

Diretores 
Cláudio Nélson de Abreu
Telmo Joaquim Nunes

Endereço: SAUS Quadra 1 - Bloco J 
Edifício CNT Torre A – 8º andar - Entrada 10/20 
CEP 70070-944 – Brasília – Distrito Federal
Fones: (61) 3322-2004 – Fax: (61) 3322-2058 – 3322-2022 
E-mail: abrati@abrati.org.br
Internet: http://www.abrati.org.br

Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Assessoria Técnica
Ataíde de Almeida 

Editor responsável
Ciro Marcos Rosa

Produzido por Plá Comunicação Ltda. 
Brasília – DF



8 INFORMATIVO ABRATI - AGOSTO/19

De volta ao mercado da Etiópia 12 anos depois

Marcopolo comemora 70 anos crescendo 9,9% e 
alcançando a receita líquida de R$ 2,040 bilhões
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mento de 9,9% no primeiro semestre 

de 2019, com uma receita líquida con-

solidada de R$ 2,040 bilhões. No ano 

passado, no mesmo período, a receita 

foi de R$ 1,856 bilhão. A performance 

foi anunciada na véspera do dia 6 de 

agosto, data em que a encarroçadora 

comemorou 70 anos de atividades, 

sempre orientadas para a produção de 

carroçarias para ônibus. Ao celebrar o 

aniversário, a empresa destacou o cres-

cimento de 52,5% nas suas vendas no 

mercado interno, além dos resultados 

obtidos com os programas voltados ao 

aumento da produtividade, qualidade, 

satisfação total dos clientes e redução 

de custos de materiais. Eles proporcio-

naram a elevação da eficiência opera-

cional e do lucro líquido, que atingiu R$ 

117,9 milhões, correspondendo a uma 

elevação de 117,1%.

Em se tratando da produção mun-

dial da companhia, registrou-se um 

crescimento de 13,2%, com 7.837 

unidades fabricadas, contra 6.922 

no mesmo período do ano anterior. A 

atuação das unidades brasileiras tam-

Produtos consistentes têm sido bem-vindos a um mercado de crescente consistência.  

Ônibus ainda mais modernos de novo no mercado etíope.

bém foi intensificada, com a produção 

de 6.875 unidades, com aumento de 

13,2% sobre as 6.076 unidades produ-

zidas no ano anterior – um incremento 

de 13,2%. Os segmentos que mais 

cresceram foram os de micro-ônibus 

(57,2%) e dos veículos Volare (35,5%).

“Os resultados apresentados no 

primeiro semestre de 2019 reforçam a 

consistência do processo de recupera-

ção do mercado interno, com aumento 

de volumes em todos os segmentos 

de negócio”, destacou José Antonio 

Valiati, CFO e diretor de Relações com 

Investidores da Marcopolo. 

No primeiro semestre a produção 

da Marcopolo destinada ao mercado 

brasileiro avançou 30,5%, comparada 

com os volumes do mesmo período no 

ano passado. Apesar do crescimento 

ainda tímido da economia brasileira, a 

volta gradual da demanda por ônibus 

representa um desdobramento da re-

novação de frotas entre 2015 e 2017. 

Em junho último, a Marcopolo forneceu 50 novos ônibus 

para a operadora ODAA Integrated Transport S.C., da Etiópia, 

com sede na capital etíope, em Addis Abeba. Foi o primeiro 

pedido de uma empresa desse país desde 2007. Produzidos 

na unidade Ana Rech, em Caxias do Sul, os veículos foram 

entregues no final de junho.

Os ônibus, todos do modelo Viaggio 1050, receberam 

chassis Volvo B11R, com duas portas do lado direito e 

capacidade para 55 passageiros. Entre os equipamentos 

eletrônicos estão um sistema de áudio e vídeo com três mo-

nitores fixos, rádio, DVD, câmera de marcha-ré e preparação 

para Wi-Fi e GPS, além de carregadores USB em todas as 

poltronas, que são do tipo Executiva.


