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desafios depois dos 80
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Excepcional e eficiente.
Babageiro plus, maior volume de carga do segmento.





Em Hannover, a 

sexagésima-quinta 

edição da IAA atraiu 

um público calculado 

em 250.000 pessoas. 

Os visitantes puderam 

conhecer os mais 

modernos modelos de 

ônibus disponíveis no 

mercado. 

Ao completar 80 

anos de existência, 

a Expresso Princesa 

dos Campos, de 

Ponta Grossa-PR, 

renova sua frota e 

intensifica programas 

de treinamento de 

pessoal, sempre em 

busca de ser 

cada vez melhor. 
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Ouro e Prata completa 75 anos e 

mantém a tradição de eficiência no 

transporte de passageiros. 

O programa de renovação de frota da Viação Garcia não pára: 

desta vez a empresa comprou 47 modernos Mercedes-Benz/

Marcopolo, além de mudar a logomarca e a pintura dos ônibus. 



Nos dias 8 e 9 de novembro, 

ônibus antigos, urbanos 

e rodoviários, novamente 

foram expostos no Memorial 

da América Latina, em São 

Paulo. Foi mais uma edição 

da mostra VVR 

– Ver, Viver e Rever. 

Montadoras e encarroçadoras 

brasileiras mostraram seus mais 

recentes produtos na décima edição 

da FetransRio, no Rio de Janeiro. 

A indústria reconhece que houve 

alguma modernização na matriz de 

deslocamentos nos grandes centros 

urbanos, mas ainda aguarda sinais 

mais claros da definição de rumos 

para os segmentos do transporte 

urbano e, principalmente, do 

transporte rodoviário de passageiros. 

Na FIAA 2014, em Madri, o estande da Irizar recebeu centenas de 

visitantes na apresentação do seu inovador ônibus elétrico i2e.
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BUSÓLOGOS
Com a Revista ABRATI fico sempre 

bem informado sobre as novidades das 

empresas de ônibus do nosso imenso 

Brasil. Gostaria de ter meu nome e 

endereço publicados para fins de cor-

respondência com outros admiradores 

de ônibus.

Cristóvão Santos da Rocha 

Av. Getúlio Vargas, 166 

Centro do Comércio

57100-9970 – RIO LARGO – AL

COCHILO
Ao ver a foto da capa da revista 

ABRATI de setembro/2014 estranhei 

a situação do cidadão sentado no 

banco dianteiro, ao lado do motorista. 

Será que ele se esqueceu do cinto de 

segurança? Muito sucesso para toda 

a equipe.

Valdir Suzin

intersuzin@bol.com.br

MARCOPOLO 1
É uma alegria podermos acompa-

nhar, nos dias de hoje, a caminhada 

firme e bem-orientada da encarroçado-

ra Marcopolo, seja em nosso país, seja 

em vários outros lugares do mundo. 

Quem se der ao trabalho de olhar para 

trás verá que, em diferentes épocas ou 

períodos, outros empreendimentos da 

mesma natureza surgiram no Brasil e 

cresceram, mas não conseguiram se 

sustentar e fecharam suas portas. 

Com a Marcopolo isso não aconteceu, 

o que nos leva a perguntar sobre qual 

seria o segredo do seu sucesso. Acho 

que um pouco da resposta vocês de-

ram na última revista (nº 78) quando 

mostraram as homenagens que a 

companhia prestou a centenas de 

colaboradores por ocasião das come-

morações dos seus 65 anos.

Narciso Goiva de Freitas

SÃO JOÃO NEPOMUCENO – MG

artasC

MARCOPOLO 2
A Marcopolo, tem uma história mui-

to bonita e a Revista ABRATI faz muito 

bem em contá-la de vez em quando. 

Tenho a certeza de que dessa história 

se podem extrair valiosos exemplos 

por todos aqueles que se propõem 

iniciar um negócio, por mais simples 

e por menos pretensioso que seja. A 

Marcopolo pode nos inspirar histórias 

ainda mais bonitas.

Pedro Henrique Alvarenga

NOVO HAMBURGO – RS

PROGRESSO
Quem ouve falar da Auto Viação 

Progresso e não é do Nordeste pode 

não saber avaliar o que essa empre-

sa representa para a nossa região e 

tudo o que ela tem proporcionado aos 

estados nordestinos em termos de 

transporte de pessoas e de estreita-

mento de relações entre a população 

desta parte do país. Talvez pelo fato 

de ter sido construída por nordestinos 

e há décadas fazer parte do dia a dia 

de milhares de habitantes daqui, a 

Progresso conhece a fundo a alma 

da nossa gente e sabe suprir com 

competência e cordialidade as nossas 

necessidades de transporte.

João Ferreira Soares

GOIANA - PE

MODERNIZAÇÃO
Quando se presta atenção, dá para 

perceber que as empresas de ônibus 

nunca interromperam os esforços para 

a renovação de suas frotas. Por isso é 

que temos tido muitas oportunidades 

de ver nas nossas rodoviárias e estra-

das ônibus cada vez mais modernos, 

bonitos e confortáveis. Quem gosta 

de viajar de ônibus tem sempre mais 

motivos para continuar gostando.

Sidney Roberto Ribeiro

SANTOS – SP

Conselho Deliberativo 
Presidente  
Paulo Alencar Porto Lima

Vice-Presidente  
Renan Chieppe 

Conselheiros 
Abílio Gontijo Júnior, Marcelo Antunes, 
Eduardo Tude de Melo, Francisco 
Carlos Mazon, Pedro Antônio Teixeira, 
Joaquim Constantino Neto e Paulo 
Humberto Naves Gonçalves

Conselho Fiscal
Roger Mansur, Hugo Eugênio Fleck, 
Joel Fernandes Rodrigues, Luiz 
Antonio Pretti, Rinaldo Pires de 
Miranda, Florisvaldo Aparecido Hudinik

Diretoria
Diretor-Geral
José Luiz Santolin
Diretor Administrativo-Financeiro
Cláudio Nelson Rodrigues de Abreu
Diretor de Relações Institucionais
Telmo Joaquim Nunes

Assessoria Técnica
Ataíde de Almeida

Assessoria de Comunicação Social
Ciro Marcos Rosa

SAUS Quadra 1 - Bloco J - Edifício CNT 
Torre A – 8º andar - Entrada 10/20 
CEP: 70070–944
Brasília - Distrito Federal
Telefone: (061) 3322-2004
Fax: (061) 3322-2058/3322-2022
E-mail: abrati@abrati.org.br 
Internet: http://www.abrati.org.br 



arta do PresidenteC

O setor trabalha e espera 
      pelo novo modelo

Existe uma 
perspectiva muito 

boa da parte 
das empresas 

regulares 
quanto ao 

aperfeiçoamento 
dos serviços, 

com adoção de 
regras claras e 
transparentes e 
maior segurança 

jurídica para 
as empresas 
operadoras.

Paulo Porto Lima 

Presidente do 

Conselho Deliberativo da ABRATI

Estamos chegando ao fim de mais um ano de muito trabalho e, infelizmente, de indefini-

ções sobre como ficará desenhado o novo modelo do sistema de transporte rodoviário 

de passageiros, considerada a edição da lei que alterou o regime jurídico do setor. Todos 

aguardam agora a edição do novo regulamento que ditará as regras que irão reger o nosso 

segmento para o futuro. 

O Brasil tem um dos sistemas de transporte de longa distância mais desenvolvidos e 

modernos do mundo. Pela extensão territorial do país e pela ausência do modal ferroviário 

e, também, pela pequena penetração do setor aéreo, nosso sistema tem poucos similares 

em outros países. Hoje, o ônibus atinge mais de 5.500 municípios brasileiros, propiciando a 

todos um transporte com tarifas módicas, regularidade, segurança e alto nível de conforto.

Nosso segmento oferece um serviço de elevada qualidade, com ônibus modernos, 

seguros e operados por profissionais bem treinados e especializados. Diversos itens de 

conforto foram incorporados pelas empresas em algumas linhas, como internet gratuita e 

salas VIP para um embarque mais confortável. O serviço é de padrão elevado e a expectativa 

é que seja ainda mais aprimorado a partir das disposições do novo modelo de regulação 

em elaboração pela ANTT.

Apesar de ainda não conhecermos o conteúdo do trabalho que está sendo desenvolvido 

pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, estamos otimistas com a possibilidade da 

edição do novo regulamento. Afinal, ao decretar a mudança de regime jurídico da atividade 

o Governo teve como objetivo principal oferecer aos passageiros mais qualidade nos servi-

ços de transporte rodoviário interestadual e internacional e ao mesmo tempo fortalecer a 

indústria, pois, certamente, haverá mais compras de ônibus novos para atender às possíveis 

exigências do novo regulamento.

Sendo assim, existe uma perspectiva muito boa da parte das empresas regulares quanto 

ao aperfeiçoamento dos serviços, com adoção de regras claras e transparentes e maior 

segurança jurídica para as empresas operadoras.

Na medida em que o novo regulamento estabeleça regras quanto à idade média da 

frota, as empresas terão condições de dimensionar e melhor programar suas compras de 

ônibus novos, contribuindo para fortalecer o segmento industrial ligado à nossa atividade, 

segmento esse que, ante as indefinições que ainda pairam sobre o setor, opera hoje com 

elevado nível de ociosidade.

 Esperamos que o ano de 2015 seja positivo para o transporte rodoviário de passageiros, 

apesar dos vários problemas que nos afligem, como a elevada carga tributária e a falta de 

isonomia com o setor aéreo quanto à cobrança do ICMS no preço das passagens. Como se 

sabe, o passageiro do avião não paga ICMS, enquanto o tributo é cobrado do usuário dos 

ônibus, o que, em média, onera em 12% o custo das viagens. Trata-se de injustiça fiscal 

que estamos, há tempos, tentando reverter para trazer esse benefício aos passageiros do 

sistema rodoviário.
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B A G A G E I R O

ECONOMIA EMISSÕES

SUPERTRAÇÃO RECONHECIMENTO

JORNALISTA CARLOS ALBERTO SARDENBERG 
FAZ PALESTRA PARA ASSOCIADOS NO RIO 

VOLVO DESENVOLVERÁ ELÉTRICO HÍBRIDO 
ARTICULADO PARA A CIDADE DE CURITIBA

SUPERPESADO ACTROS PARA ATÉ 500 
TONELADAS MOSTRA SERVIÇO NO CEARÁ

MERCEDES-BENZ RECEBE O PRÊMIO MAIS 
IMPORTANTE DO SETOR SUPERMERCADISTA

O jornalista Carlos 

Alberto Sardenberg 

proferiu palestra para os 

associados da ABRATI 

no dia 5 de novembro, 

no Rio de Janeiro, 

durante a realização da 

16ª Etransport e da 10ª 

Fetransrio, no Centro de 

Convenções. 

Sardenberg, um dos mais 

prestigiados jornalistas 

econômicos do país 

(comentarista da TV 

Globo e da CBN, além 

de colunista na Folha de 

S. Paulo e em O Globo), 

apresentou um panorama 

geral sobre o momento 

econômico e o momento 

político do país após as 

recentes eleições.

A Volvo Bus Latin America 

e a Prefeitura de Curitiba 

assinaram memorando 

de entendimento para a 

realização de testes com 

um ônibus elétrico híbrido 

articulado, além de estudo 

da viabilidade da adoção 

do veículo no sistema de 

transporte da cidade. O 

ônibus será desenvolvido 

pela montadora para 

atender a uma demanda 

da capital paranaense 

O maior prêmio do setor 

supermercadista no Brasil 

foi entregue em outubro à 

Mercedes-Benz, vencedora 

na categoria Transportes 

do Troféu Ponto Extra. O 

prêmio é atribuído pela 

Associação Paulista de 

Supermercados e considera 

a votação de cerca de 

1.300 supermercados 

associados à APAS. 

Veículos de vários dos 

modelos da linha Mercedes-

Benz de caminhões e 

Concebido para tracionar 

cargas indivisíveis 

superpesadas, o caminhão 

extrapesado Actros 4160 

SLT 8x8, da Mercedes-

Benz, fez recentemente 

Sardenberg analisou a economia do país e também abordou a política. 

Elétrico híbrido e articulado: testes a partir de 2016 em Curitiba.

O caminhão virou atração em 

rodovias do Ceará.

Prêmio para grandes e pequenos.
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r por veículos com baixas 

emissões de poluentes 

e alta capacidade de 

transporte. Ele será 

desenvolvido já atendendo 

às homologações de 

transporte urbano da 

cidade e vai integrar o 

City Mobility, projeto global 

de eletromobilidade da 

Volvo Bus. O início dos 

testes com o veículo está 

previsto para o primeiro 

semestre de 2016. 

sua estreia no Brasil. 

Com capacidade máxima 

de tração de 500 

toneladas, o veículo foi 

utilizado no transporte 

de um motor com peso 

de 300 toneladas. A 

viagem começou no Porto 

de Pecém, na Região 

Metropolitana de Fortaleza, 

Ceará, concluindo-se em 

uma usina termoelétrica em 

Maracanaú. O extrapesado 

pertence à 

empresa Megatranz.

vans são fornecidos às 

redes de supermercados, 

desde os mais leves 

aos extrepesados, para 

operação no transporte de 

cargas em áreas urbanas 

ou nas rodovias.
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MERCADO

TRANSPORTE

MEIO AMBIENTE

HOBBY

O RANKING 
DAS VENDAS 
DE ÔNIBUS

SETE ARTICULADOS MERCEDES-BENZ NO 
CORREDOR EXCLUSIVO DE FORTALEZA

VOLVO É PREMIADA COMO A MAIS 
SUSTENTÁVEL NO SETOR AUTOMOTIVO

GUANABARA REÚNE  
114 BUSÓLOGOS 
EM FORTALEZA

Promovido pela Expresso 

Guanabara com o apoio ins-

titucional da ABRATI, foi rea-

lizado em Fortaleza, no mês 

de setembro, o 6º Encon-

tro Nacional de Busólogos. 

Contou com a participação 

de 114 admiradores e pes-

quisadores em transporte 

oriundos de todo o Nordeste 

e das demais regiões do 

país. O encontro aconteceu 

no auditório e na garagem da 

empresa e os participantes 

receberam vários brindes, 

entre eles o livro comemora-

tivo dos 20 anos da Expresso 

Guanabara. Houve ainda o 

sorteio de kits da Expresso 

Guanabara e de outras em-

presas associadas à ABRATI. 

Finalmente, foram sorteadas 

duas viagens, uma para Belo 

Horizonte e outra para Caria-

cica, Espírito Santo, cidades 

onde os ganhadores irão 

conhecer, respectivamente, 

as sedes de duas das maio-

res empresas de transporte 

rodoviário de passageiros do 

país, Gontijo e Águia Branca.

De janeiro a 

outubro deste ano, 

a Mercedes-Benz 

obteve 48% de 

participação nas 

vendas totais de 

ônibus no mercado 

brasileiro: 10.439 

unidades. No 

segmento urbano, 

o percentual foi de 

68%; no rodoviário, 

ficou em 48%. 

Finalmente, foi a 

montadora que 

mais vendeu ônibus 

escolares destinados 

ao programa 

Caminho da Escola, 

com 42% do total.Os primeiros ônibus 

articulados para 

operação do sistema 

de corredor exclusivo 

da cidade de Fortaleza 

foram entregues pela 

Mercedes-Benz. São 

sete unidades do 

modelo O 500 MA de 

piso alto e começaram 

a rodar em novembro. 

Têm capacidade para 

100 passageiros, com 

configuração de portas 

altas à esquerda, 

para acesso junto 

ao canteiro central 

no corredor. São 

equipados 

com ar condicionado 

e suspensão 

pneumática.

A Volvo foi contemplada 

com o prêmio de empresa 

mais sustentável do setor 

autoindústria do Guia 

Exame de Sustentabilidade 

2014. É a primeira 

vez que uma empresa 

do setor recebe esse 

prêmio. A montadora se 

destacou especialmente 

na dimensão ambiental, 

pela gestão em eficiência 

energética. A premiação 

considerou que, em dez 

anos, a Volvo reduziu em 

63% o consumo de energia 

necessário para a produção 

Escolares, urbanos, rodoviários: Mercedes-Benz lidera as vendas totais.

Representantes da Volvo 

recebem o prêmio.

O encontro reuniu mais de uma 

centena de busólogos do país.

de um veículo e em 48,5% 

as emissões de gás 

carbônico da sua fábrica.
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Série F:
motor dianteiro

Série K: 
motor traseiro
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Chassis para ônibus Scania.
Soluções para um transporte melhor. 
Resultados para uma vida melhor.
Rodoviários, urbanos e intermunicipais. Os chassis 
para ônibus Scania são referência em conforto 
e rentabilidade, garantindo mais economia de 
combustível e potência superior.

Portfólio de Serviços Scania. 
Assegure maior disponibilidade 
para seus veículos com soluções 
integradas Scania e atendimento 
dentro da sua oficina.
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A IAA expõe 
 o futuro conectado
Realizada em Hannover, Alemanha, de 25 de setembro 

a 2 de outubro, a 65ª edição da Internationale 

Automobil-Ausstellung, mais conhecida como IAA, teve 

2.066 expositores de 45 países -- Brasil inclusive. Atraiu 

a atenção de aproximadamente 250.000 visitantes.

12 REVISTA ABRATI, DEZEMBRO 2014

Por Cláudio Nelson C. 

Rodrigues de Abreu

Diretor da Viação Santa 

Cruz e Diretor Administrativo 

Financeiro da ABRATI.

O double-decker Skyliner, da Neoplan, velho conhecido que sempre se renova, ficou mais clean e ainda mais bonito.
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NEOPLAN / MAN / VOLKSBUS

Carroçaria Marcopolo Viale BRS montada sobre chassi Volksbus 18.280 OT LE.

O longilíneo Lion’s City L LE CNG, escolhido “Bus of the Year 2015”, visto acima na versão 6x2. 

É claro que o nosso foco são 

os ônibus, notadamente 

os rodoviários, mas merece 

registro a apresentação do 

Mercedes-Benz Future Truck 

2025 -- o caminhão conceito 

descrito como o veículo do 

futuro, que tem condução au-

tônoma e que, para mim, sem 

trocadilhos, foi a “estrela” da 

IAA (os leitores podem assistir 

a um vídeo sobre ele no en-

dereço http://www.youtube.

com/watch?v=7bFc0rBoFY8). 

O Innovation Truck, da 

ZF, que permite ao motorista 

manobrar -- fora da cabine e 

utilizando apenas seu tablet 

-- um conjunto de cavalo mecâ-

nico, semi-reboque e reboque, 

com 25m de comprimento, foi 

outro destaque. Para entender 

exatamente o conceito seria 

interessante assistir ao vídeo 

que aparece no site http://

www.zf.com/corporate/en/

magazine/technology/innotru-

ck/innovationtruck.html.

Quanto aos ônibus, antes 

de passar aos comentários 

sobre os principais destaques 

– a meu ver – da IAA, gostaria 

de mencionar aqui as palavras 

de Matthias Wissmann, Pre-

sidente da VDA (equivalente 

à Anfavea alemã), quando do 

encerramento da IAA, no dia 2 

de outubro. Wissmann falou do 

sucesso dos ônibus regulares 

de longa distância nos últimos 

quatro anos, em relação aos 

quais, por serem seguros, de 

baixo custo e sustentáveis, 

“não é um exagero dizer que 

são uma contribuição chave 

para a democratização da 

mobilidade”.

A NEOPLAN reestilizou o seu double-

-decker Skyliner. O ônibus ficou realmente 

muito mais bonito, com frente, traseira e 

laterais clean. Impressiona bastante. A 

versão que estava na IAA era um 6x2, com 

eixo auxiliar direcional, e tinha 14.000mm 

de comprimento, 4.000mm de altura e 

o motor MAN D2676 LOH (Euro 6), com 

371 kW (505 hp) de potência e torque de 

2.300 Nm.

Da MAN, o destaque foi o Lion’s City L 

LE CNG, que obteve o título de “Bus of the 

Year 2015”. Na IAA, a versão apresentada 

era um 6x2, com eixo auxiliar direcional, 

e tinha 14.705mm de comprimento, 

3.320mm de altura e o motor MAN E2876 

LUH07-CNG (Euro 6), movido a gás natural, 

com 228 kW (310 hp) de potência e torque 

de 1.250 Nm.

A brasileira MAN/Volksbus, por sua 

vez, mostrou o chassi 18.280 OT LE com 

carroçaria Marcopolo Viale BRS, low entry, 

12.450mm de comprimento e 3.402mm 

de altura. O motor era um MAN D0826 

(Euro 5), 204 kW (277 hp) de potência, 

1050 Nm de torque, movido a diesel 

produzido 100% da cana de açúcar. A 

carroçaria Viale BRS chamava a atenção 

dos visitantes por seu design avançado e 

as linhas clean.
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MERCEDES-BENZ / SETRA
A Mercedes-Benz apresentou o seu Travego “Safety 

Coach”, com o Active Brake Assist 3 (ABA 3), que inicia a 

frenagem independente do motorista quando o ônibus se 

aproxima de obstáculos estáticos, inclusive. Além disso, 

o Travego “Safety Coach” está equipado com o Predictive 

Powertrain Control (PPC), que possibilita -- acessando-

-se um banco de dados com a topografia das estradas 

em combinação com o GPS -- mudanças automáticas de 

marcha, de modo a ajustar a velocidade do ônibus e oti-

mizar o seu desempenho. O veículo em exposição tinha 

12.180mm de comprimento, 3.710mm de altura, motor 

Mercedes-Benz OM 470 (Euro 6) de 315 kW (428 hp) e 

torque de 2.100 Nm.

Dos lançamentos da Setra, chamou a atenção o modelo 

S 519 HD, um high decker 6x2, 14.945mm de comprimen-

to e 3.770mm de altura, motor Mercedes-Benz OM 471 

(Euro 6) de 350 kW (476 hp) e torque de 2.300 Nm. Trata-

-se do ônibus mais longo da linha e está equipado com os 

dispositivos de segurança da Mercedes-Benz, como o já 

mencionado ABA 3, por exemplo. O acabamento dos ônibus 

Setra continua sendo admirável sob todos os aspectos.

SCANIA

O Travego “Safety Coach”, da Mercedes-Benz, tem sensor de obstáculos.

O modelo S 519 HD, da Setra, ganhou novos dispositivos de segurança.

O Scania OmniExpress, rodoviário 6x2 com eixo direcional. O Citywide LF, da Scania: ainda mais segurança e conforto. 

Apresentou três ônibus no seu estande: o rodoviário Tou-

ring HD, em parceria com a chinesa Higher, o OmniExpress 

3.60 e o Citywide LF, os três com todos os dispositivos de 

segurança e conforto que consagraram o padrão Scania como 

marca prime no mundo todo. 

Falemos mais especificamente sobre estes dois últimos. 

O OmniExpress 3.60 apresentado na IAA era um imponente 

rodoviário 6x2, com eixo auxiliar direcional, 14.200mm de 

comprimento e 3.600mm de altura. Estava equipado com 

motor Scania de 450 hp (Euro 6) e torque de 2.150 Nm, com 

tecnologia EGR e SCR e 100% compatível com biodiesel.

O urbano Citywide LF (low floor) tinha 12.000mm de 

comprimento e 3.000mm de altura. Estava equipado com 

motor Scania de 250 hp (Euro 6) e torque de 1.250 Nm. 
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VOLVO
Mostrou o tradicional rodoviário 9900, o urbano 7900 

Elétrico Híbrido e o urbano 7900 Híbrido Articulado.

O 9900 é o top de linha dos rodoviários Volvo. A versão 

mostrada na IAA era um 6x2 com 13.800mm de comprimento 

e 3.800mm de altura. Seu motor era um Volvo (Euro 6) com 

460 hp de potência e torque de 2.200 Nm.

No caso do 7900 Elétrico Híbrido, tratou-se de um lança-

mento mundial na IAA. O ônibus tem a tecnologia plug in, que 

recarrega as baterias de íon-lítio em apenas 6 minutos nas 

estações de parada. A Volvo destaca, entre outros pontos, 

a óbvia redução do dióxido de carbono e o nível de silêncio 

externo (ao veículo), algo como apenas 65 decibéis. Suas 

dimensões: 12.000mm de comprimento e 3.580mm de 

altura. O motor, elétrico, é o Volvo I-SAM, com 150 kW (204 

hp) e 1.200 Nm de torque.

Também tendo como forte apelo a redução do consumo 

de combustível e de emissões, o 7900 Híbrido Articulado que 

estava na IAA tem 18.000mm de comprimento e 3280mm 

de altura. Dispõe de dois motores: um a diesel, com 240hp 

(Euro 6) e 918 Nm de torque, e outro, elétrico, com 150 Kw 

(201 hp) e 1.200 Nm de torque.

VAN HOOL

O 9900, top da linha de rodoviários da Volvo: sempre imponente. 

Ônibus Volvo Electric Hybrid, lançamento mundial na IAA. 

O novo EX 16M, da Van Hool, prometido para 2015. O TX 27 Astromega, montado na Bélgica sobre chassi Scania.

A Van Hool lançou o novo EX, fabricado na sua planta da 

Macedônia. A partir do primeiro trimestre do ano que vem, 

estará no mercado com duas alturas e três comprimentos, 

nas versões de dois e três eixos: o EX 15 H, com 12.480mm 

de comprimento e 3.805mm de altura, e o EX 16 M, com 

13.260mm de comprimento e 3.675mm de altura, ambos 

com motor DAF (Euro 6) de 290 kW (394 hp) e torque de 

1900 Nm.

A fabricante também oferece o EX 17 H, com 14.220mm 

de comprimento e 3.805mm de altura, motor DAF (Euro 6) 

de 320 kW (436 hp) e torque de 2.100 Nm.

Outro destaque no estande da Van Hool foi o imponente 

double decker TX 27 Astromega Scania, fabricado na planta 

da Bélgica, com 14.105mm de comprimento, 4.000mm de 

altura, motor Scania (Euro 6) de 360 kW (482 hp) e torque 

de 2.550 Nm.
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VDL
A tradicional VDL (que pertence 

ao mesmo grupo econômico que 

inaugurou uma planta neste ano na 

Holanda, sua sede, na qual fabrica o 

famoso Mini para a BMW e que estima 

a receita total de 2,4 bilhões de euros 

em 2014) apresentou vários produtos. 

Destacamos o rodoviário Futura FMD2-

129/370, com 12.875mm de com-

primento e 3.500mm de altura, com 

motor DAF (Euro 6) de 271 kW (370 

hp) e torque de 1.600 Nm, e o bem-

-sucedido urbano Citea LLE-120/255, 

com 11.980mm de comprimento 

e 3.065mm de altura, com motor 

Cummins (Euro 6) de 187 kW (255 

hp) e torque de 1.000 Nm, que vem 

ganhando mercado em vários países 

da Europa, Escandinávia e Alemanha, 

especialmente.

KING LONG
A Xiamen King Long United Automo-

tive Industry Co. Ltd., uma das maiores 

fabricantes de ônibus da China, apre-

sentou na IAA três produtos: o midibus 

C9, com 8.995mm de comprimento e 

3.435mm de altura, com duas opções 

de motores da marca Cummins (Euro 

6), sendo uma com 230 kW (308 hp) e 

torque de 1.100 Nm e outra com 210 

kW (281 hp) e torque de 1.020 Nm; o 

rodoviário C12, com 12.200 de compri-

mento e 3.690mm de altura, também 

com duas opções de motores (Euro 6), 

Iveco e Cummins, ambos com 294 kW 

(394 hp) e torque de 1.700 Nm. Havia 

também um urbano híbrido – baterias + 

motor diesel –, no caso um Cummins 

(Euro 6) de 165 kW (221 hp) e 850 Nm 

de torque – e o E12, com 11.980mm 

de comprimento e 3.070mm de altura.

MCV

TEMSA

Dois ônibus da VDL: o urbano Citea Low Entry e o rodoviário Futura FMD2-129/370.

Ônibus MCV 600.

Ônibus  HD 12, 

da Temsa. 
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IVECO 
A Iveco mostrou em seu estande 

o ônibus urbano Crossway Low Entry, 

com 12.050mm de comprimento e 

2.725mm de altura, motor Tector 7 

(Euro 6), de 210 kW (285 hp) e torque 

de 1.000 Nm. 

Com destaque, também apresen-

tou a van conceito Vision, híbrida 

(diesel e baterias), em paralelo à New 

Daily, que recebeu o disputado título 

de “Van of the Year 2015”.

A estrela 
O Mercedes-Benz Future Truck 

2025 -- caminhão conceito que 

tem condução autônoma e 

que foi a “estrela” da IAA. Um 

vídeo bastante interessante 

sobre esse veículo pode 

ser assistido no endereço 

http://www.youtube.com/

watch?v=7bFc0rBoFY8.)

O New Daily passa a ter novas linhas. 

O ônibus urbano Crossway LE City, um dos destaques da Iveco.

O design mais avançado ficou com o Vision.

O Future Truck 2025 foi, provavelmente, o veículo o que mais chamou atenção na IAA. 







mpresaE

Princesa dos Campos, 
 melhor ainda aos 80
Fundada em 1934 pelo casal Rosa e Pedro Mezzomo, a empresa chega aos 80 anos com um currículo 

marcado por inúmeras conquistas, serviços cada vez melhores e muitos planos para o futuro.

Nos idos de 1934 (ano em que 

o Brasil disputava uma Copa 

do Mundo na Itália, o país ganhava 

sua terceira Constituição e Getúlio 

Vargas era mantido no poder pela 

via da eleição indireta) o mecânico 

Pedro Mezzomo, fundador da pequena 

Empresa Mezzomo, em Guarapuava, 

no interior do Paraná, não imaginava 

que seu empreendimento chegaria ao 

patamar em que hoje se encontra – 

tanto em termos de porte e tecnologia 
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como, principalmente, pelo conceito 

que hoje a torna referência nacional 

no segmento de transporte rodoviário 

de passageiros. 

Na época, Mezzomo comprara um 

caminhão com carroçaria de madeira, 

nele instalando uns bancos de tábuas 

e o transformando na primeira Diligên-

cia destinada ao transporte de passa-

geiros e malas postais dos correios 

entre Guarapuava e Ponta Grossa. 

Eram feitas duas viagens por semana.

Visionário e comprometido com 

seu ideal, aos poucos ele foi se fir-

mando no ramo de transporte de pas-

sageiros. Adquiriu mais dois carros, 

um Ford 1931 e um 1934 e, tendo o 

genro Alcindo e o filho Alberto como 

motoristas, aumentou para quatro as 

viagens semanais. As viagens eram 

verdadeiras aventuras, feitas com 

dificuldades imensas, principalmente 

por causa das estradas, que sequer 

eram cascalhadas. 

Mesmo com tais desafios, a pe-

quena empresa se desenvolveu. Em 

1940, com a incorporação da Pássaro 

Azul, dos Irmãos Iurki e Chiderski, ela 

passou a fazer a linha Ponta Grossa–

Curitiba e adotou a denominação de 

Expresso Princesa dos Campos de 

Mezzomo & Cia. 

Até 1945, o mundo atravessaria 

um dos períodos mais conturbados 

da história contemporânea, a Segunda 

Guerra Mundial. Nesse panorama de 

recessão, incertezas e preocupação, 

os irmãos Iurki e Chiderski se retiraram 

da sociedade e ingressaram os filhos 

de Pedro: Marcilio, Elicio e Alberto, 

na linha operacional e as filhas Áurea 

e Orcila, que respondiam pela venda 

de passagens. Um pouco mais tarde, 

também ingressou na sociedade o 

filho Hilton. Enquanto isso, a empresa 

continuava em expansão e já ligava a 

Capital a Ponta Grossa, Guarapuava, 

Laranjeiras do Sul e Foz do Iguaçu. 
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Diante da precariedade das estra-

das, a viagem entre Curitiba e Foz do 

Iguaçu levava de 5 a 6 dias e era feita 

uma vez por mês. Nos dias de hoje, o 

mesmo percurso é cumprido normal-

mente em 10 a 11 horas.

Uma mudança na geografia política 

do Brasil – a criação do Território do 

Iguaçu, em 1945 –, interferiu direta-

mente na vida da empresa. O primeiro 

governador do novo Território, Ovídio 

Garcez, fez uma série de exigências 

que levaram a Princesa a desistir de 

operar a linha de Curitiba a Foz. 

Em 1956, foi criada a Princesa do 

Oeste S.A., que respondia pela linha 

Ponta Grossa–Guarapuava. Veio de-

pois, em 1957, a Expresso Princesa 

dos Campos S.A., do mesmo grupo, 

operando as linhas Curitiba–Ponta 

Grossa e Curitiba–Guarapuava. Na 

mesma época foi criada mais uma em-

presa, a Expresso Princesa Norparaná 

S.A., fazendo a linha municipal Ponta 

Grossa–Itaiacoca. 

As três empresas tinham então 

uma frota de 45 carros e todas as suas 

operações eram feitas em estradas de 

terra, com a única exceção da linha 

Ponta Grossa-Curitiba, já operada em 

estrada pavimentada. 

As empresas trabalharam em se-

parado até outubro de 1962, quando o 

controle acionário passou para o grupo 

que administra a empresa até hoje e 

que é integrado pelos irmãos Gulin 

(Domingos, Ângelo, Valentin, João, 

Alfredo e David), os sobrinhos José 

e Arlindo, os irmãos Alberti (Henrique 

e Anselmo), os irmãos Baron (Ciro e 

Gabriel) e Therciso Manfron. 

No comando das três empresas e 

com ideias inovadoras, o novo grupo 

passou a adquirir e incorporar outras 

operadoras. Em 1963 e 1964 chega-

va em Monte Alegre, hoje Telêmaco 

Borba, via Castro e Piraí do Sul, ou via 

Tibagi, e abria mais uma linha ligando 

Ponta Grossa a Reserva. Em 1965, 

com a incorporação da Empresa Rio 

Paraná, chegou novamente a Foz do 

Iguaçu, ao Oeste e ao Sudoeste para-

naense. Ainda em 1965, assumiu as 

linhas interestaduais Curitiba-Registro 

e Curitiba-Iguape. 

Em 1969, a Expresso Princesa 

do Oeste foi incorporada à Expresso 

Princesa dos Campos S/A, formando 

uma empresa única. O leque de linhas 

continuou sendo ampliado com a incor-

poração de novas empresas, como a 

Cantelle, que atravessa sete estados 

(RS, SC, PR, SP, MG, GO e BA). A 

linha mais longa liga Cruz Alta (RS) a 

Barreiras (BA). 

Desde que o atual grupo familiar 

assumiu a Princesa, no início dos anos 

1960, um dos personagens que mais 

marcaram sua história foi José Gulin, 

que começou em 1962 como diretor 

comercial, passou depois para a direto-

ria administrativa, até, em setembro de 

1992, assumir a presidência. Ocupou 

esse cargo por duas décadas, até 

aposentar-se. 

mpresaE

Estradas de terra e cursos d’água que subiam com as chuvas não intimidavam os motoristas. 

A Princesa dos Campos apresenta à população sua frota nova de carros Marcopolo G7.
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Aprimorando cada vez mais a ges-

tão empresarial, sempre mantendo o 

foco na satisfação do cliente e na qua-

lidade da equipe de profissionais, em 

1998 a empresa obteve uma conquista 

importantíssima: foi a primeira no setor 

de transporte de passageiros do Sul 

do Brasil a conquistar a Certificação 

do Sistema da Qualidade, a ISO 9002, 

por intermédio da Fundação Vanzolini. 

Em 2000, ela externou na sua frota 

tanto a nova conquista como seus 

planos de evolução, adotando nova 

logomarca e nova pintura da frota. O 

padrão visual traduziu o conceito de 

realeza, ligado às raízes da empresa, 

a região dos “Campos Gerais”, na for-

ma de um “broto”, simbolizando toda 

a energia e vigor de um novo período. 

Em dezembro de 2001, a impleme-

mentação de uma nova etapa do Siste-

ma da Qualidade levou à conquista da 

Certificação ISO 9001-2000. 

O processo de evolução continua, 

com a implantação de um sistema de 

gestão integrada que permite a troca 

Trajetória marcada por conquistas e inovação
de informações em tempo real entre os 

diversos departamentos da empresa. 

Em 2010, a empresa deu outro 

passo importante para aprimorar a 

gestão do negócio, quando os acio-

nistas decidiram criar o Conselho de 

Administração. Presidido por Jefferson 

Rizental Gomes, o Conselho, de cará-

ter consultivo e deliberativo, é formado 

por sete conselheiros eleitos entre 

acionistas da empresa não integrantes 

da diretoria. Sua missão principal é 

representar a vontade dos acionistas, 

estabelecendo metas e políticas de 

médio e longo prazo para a compa-

nhia e fiscalizando o cumprimento do 

planejamento.

Em 2012, para a implementação 

deste planejamento estratégico, o 

Conselho nomeou o executivo Florisval-

do Aparecido Hudinik, que ocupava o 

cargo de superintendente, para o cargo 

de Diretor Presidente da Expresso 

Princesa dos Campos. Os resultados 

da nova configuração de gestão pude-

ram ser conferidos no final de 2013, 

quando a Princesa dos Campos fechou 

o balanço anual alcançando mais um 

significativo avanço. 

Jefferson Rizental destacou os 

resultados relembrando o pioneirismo 

e a coragem do casal Rosa e Pedro 

Mezzomo, que criou a Princesa dos 

Campos há 80 anos. 

“Ela e ele apostaram em um so-

nho e trabalharam exaustivamente. A 

ninguém é permitido prever o futuro, 

mas é possível criar o futuro. Ela e ele 

criaram essa empresa maravilhosa”, 

comentou o executivo.

Depois de parabenizar toda a equi-

pe por estas oito décadas de história, 

ele complementou, citando a satisfa-

ção dos acionistas com os rumos e 

resultados da empresa. 

“Há cinco anos, como o casal 

Mezzomo, os atuais acionistas fize-

ram uma aposta, a implantação da 

governança corporativa, processo que 

exigiu muito estudo e determinação. 

Os resultados atestam que acertaram 

no caminho escolhido.”

A Princesa dos Campos sempre apostou em frotas novas, como esta do avançado monobloco Mercedes-Benz, de fins da década de 1950. 
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mpresaE

Entre as muitas vocações da ci-

dade de Ponta Grossa, onde está a 

sede da Princesa dos Campos, uma 

das mais fortes é a que se confunde 

com sua própria fundação: a de ser 

um encontro de caminhos. Desde os 

tempos dos primeiros tropeiros até 

hoje, a cidade recebe diariamente 

centenas de pessoas que vêm para 

ficar ou estão só de passagem. Simul-

taneamente, outro tanto parte rumo a 

alguma viagem, rápida ou mais longa.

Nos últimos 80 anos, parcela 

significativa desses viajantes chegou 

ou saiu na companhia da Princesa 

dos Campos, empresa que mostra 

seu orgulho de pertencer à terra já 

no nome. E que, ao longo destas oito 

décadas, vem trabalhando diuturna-

mente para prestar um serviço cada 

vez melhor.  
A Princesa dos Campos é um exem-

plo de empresa familiar que continua 

dando certo e que tem como um dos 

Absorvendo o novo sem nunca perder o DNA
seus diferenciais, desde a fundação, 

absorver o novo sem nunca perder o 

seu DNA. Já são oito décadas acompa-

nhando e superando os mais diversos 

cenários políticos e econômicos do 

país e do mundo. 

Para o executivo Florisvaldo Hudi-

nik, que em 2012 assumiu a presidên-

cia da empresa, a adoção de uma po-

lítica de trabalho voltada à valorização 

do ser humano, tanto os profissionais 

quanto os clientes, e uma atitude ousa-

da de pioneirismo, levaram a empresa 

a uma série de conquistas e a uma 

posição de destaque no ranking das 

maiores empresas do setor.

Hoje, a Princesa dos Campos conta 

com uma frota de 581 veículos, todos 

equipados com o que há de mais 

moderno em termos de tecnologia 

embarcada, a serviço do conforto e 

da segurança dos clientes. São 1.451 

profissionais diretos nas 13 garagens 

da empresa, além dos indiretos. 

Os investimentos estão distribuí-

dos por vários outros setores, além 

da frota, intensificando as soluções 

tecnológicas para garantir o padrão 

de qualidade em todas as quase 100 

linhas operadas pela empresa, entre 

os vários serviços em que atua. 

Mas, sem dúvida, dois dos maiores 

patrimônios que a Princesa dos Cam-

pos acumulou ao longo destes 80 anos 

são a experiência no segmento de 

transporte e a solidez de um nome que 

inspira a confiança e a fidelidade dos 

clientes, os quais sabem que podem 

contar com uma empresa preocupada 

com seu conforto e sua segurança.

“Nossa história de sucesso só foi 

e continua sendo possível graças à 

postura comprometida dos diretores 

e gestores, aliada à valiosa parceria 

de uma equipe de colaboradores na 

qual todos acreditam no negócio e 

dão sempre o seu melhor pelo êxito”, 

assinala Hudinik.

Os números

Matriz Ponta Grossa–PR

Garagens 13

Agências 226

Colaboradores 1.451

Frota 581 veículos

Linhas 100 

Passageiros/mês 900.000

Quilometragem/mês 2.500.000 km
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Ônibus Volvo. qualidade de vida no transporte
www.volvo.com.br/onibus

MENOr PESO DE CHASSI, MENOs 
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.

,

Desenvolvidos em aço LNE-60, os chassis da linha rodoviária Volvo pesam 
de 400 a 800 kg a menos que os das marcas concorrentes. Um diferencial que, 
aliado à maior potência do motor eletrônico D11C, gera mais economia de combustível 
nos transportes de longa distância. O B450R é o chassi mais potente e seguro do 
mercado brasileiro, oferece mais conforto e gera menos cansaço ao motorista. 
Com aplicações de 340 a 450 cv, a Volvo tem as melhores opções para sua frota 
rodar cada vez mais longe pelas estradas do Brasil.

Faça as contas. Um Volvo soma produtividade ao seu negócio.
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xposiçãoE

FIAA 2014 resgata o 
  otimismo dos europeus
De 28 a 31 de outubro, mais de 10.000 pessoas visitaram, em Madri, a décima-segunda edição da 

FIAA 2014, onde puderam conhecer os mais recentes modelos de ônibus das principais marcas que 

produzem na Europa, especialmente na Espanha. 

Muitos dos 168 expositores da 

Feira registraram uma mudança 

no estado de espírito dos empresários 

que compareceram à FIAA 2014 para 

conhecer as novidades. A mudança pa-

rece ter sido no sentido de não apenas 

olhar, mas de avaliar a possibilidade 

de fechar negócios. Decorridos dois 

anos desde a última FIAA (período 

durante o qual as aquisições se man-

tiveram em nível discreto), empresas 

e empresários admitiram que agora 

Em primeiro plano, dois grandes rodoviários Sunsundegui/Volvo fabricados na Espanha. 
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pretendem renovar pelo menos parte 

de suas frotas. Isso vale especialmen-

te para o mercado espanhol, onde 

as numerosas fabricantes locais de 

ônibus sustentam forte concorrência 

tanto internamente quanto no que se 

relaciona às exportações. 

Montadoras como Daimler (Setra), 

MAN, Scania, Irizar, Volvo, Sunsunde-

gui, Beulas, Iveco, King Long e outras 

esforçaram-se para valorizar os inúme-

ros avanços tecnológicos incorporados 

aos seus produtos, apontando a impor-

tância de que os ganhos de produtivi-

dade, sustentabilidade, segurança e 

conforto que eles proporcionam sejam 

apropriados pelas operadoras. Pelo 

menos até certo ponto elas foram bem-

-sucedidas e ficaram satisfeitas com a 

reação dos empresários.

O chefe da área de Comunicação e 

Marketing da Scania, Daniel Gonzalez, 

anotou “os bons contatos feitos na Fei-

ra, com o fechamento de negócios, e 

o bom volume de visitantes”. O diretor 

comercial da Castrosua, Javier García 

Domingo, revelou: “Os clientes que 

visitaram nosso estande foram vistos 

com uma atitude diferente e claras 

intenções de compra, algo que não 

acontecia há alguns anos.” Comentário 

na mesma linha foi feito por Gaël Que-

ralt, gerente geral da Indcar Ascabus. 

NOVAS TECNOLOGIAS

Em relação aos progressos tecno-

lógicos, cabe registrar que a era Euro 

6, com suas rigorosas exigências de 

caráter ambiental, e o esforço das fa-

bricantes para cumpri-las e superá-las, 

têm resultado em produtos de alta efi-

ciência. É o caso dos ônibus híbridos e, 

já agora, dos ônibus elétricos movidos 

a bateria, dos quais foi lançado maior 

número de modelos. No caso dos 

elétricos, o produto que chamou mais 

atenção, pela importância da fabrican-

Junto ao estande da Irizar, apresentação alusiva aos 125 anos da encarroçadora espanhola. 

Em estande futurista, a Irizar reuniu muita gente na apresentação do seu ônibus elétrico i2e. 

O PB continua sendo uma grande atração em qualquer feira.
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te e pela sua tradição de qualidade, foi 

o i-2e, 100% elétrico e com tecnologia 

desenvolvida inteiramente pela Irizar. 

Na mesma linha da sustentabili-

dade, a MAN mostrou o seu Lion City 

Hybrid, atendendo com folga a norma 

Euro 6. Foi mais longe com o recente 

articulado MAN de 17,75 m de compri-

mento, movido a GNV. Enquanto isso, 

a King Long apresentou o seu Hybrid 

XMQ GHEV 6127, ônibus híbrido de 12 

metros de comprimento que, segundo 

a fabricante, proporciona economia de 

mais de 40% no combustível.

Evidentemente, grandes marcas 

como Mercedes-Benz, Setra, Volvo e 

Scania, que vinham de participar da 

IAA, em Hannover, também estavam 

presentes na FIAA 2014 com seus 

produtos de maior porte. A Scania 

compareceu com o Citywide (urbano e 

suburbano) movido a tecnologia híbri-

xposiçãoE

da. Encarroçado com Irizar i6, havia um 

Scania K410 EB 4x2, além de um Tou-

ring 55p HD, piso baixo, próprio para 

aplicações urbanas e suburbanas. 

Da Volvo, os visitantes puderam ver 

dois 7900 híbridos e um Volvo B11R 

B8R, que, segundo a montadora, con-

somem menos combustível, são mais 

limpos e produzem menos emissões. 

No caso dos híbridos 7900, alcançam 

economia de até 45% em comparação 

com os ônibus a diesel com tecnologia 

Euro 5. 

A VEZ DOS MICROS?

Eficiência, rentabilidade, gestão 

ambiental e segurança foram os fa-

tores que a Mercedes-Benz e a Setra 

mais trabalharam para vender a tec-

nologia BlueEfficiency do seu motor 

Euro 6. Os ônibus Tourismo K e M, e 

o Travego M foram apresentados como 

portadores dessas características. 

Além deles, a van Sprinter Cidade 65 

e, no caso da Setra, a nova série 500, 

com o S 516 HDH e o Setra S 431 DT. 

Também foram mostrados ônibus das 

duas marcas para serviços intermuni-

cipais e para serviços suburbanos.  

Algumas fabricantes também 

voltaram suas atenções para o que 

talvez já tenha sido só um nicho 

de mercado mas agora está sendo 

bem mais valorizado, o dos micros 

voltados ao fretamento de turismo. 

Caso, especialmente, da Integralia, 

que criou uma configuração especial 

XL para 15 passageiros e outra para 

19 passageiros. O que diferencia seus 

micros é o design elegante, o espaço e 

o elevado nível de conforto, a começar 

pelas poltronas revestidas em couro. 

Iluminação suave, conexão USB, apoio 

para pés, isolamento térmico e acústi-

co são outros itens valorizados.

No total, 168 empresas expuseram 

na FIAA 2014. Elas representavam, 

A Scania segue introduzindo aperfeiçoamentos no Citywide, modelo de sucesso.

Estande de empresas de tecnologia: o sucesso crescente dos componentes eletrônicos. 
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Dos micros aos grandes rodoviários, os produtos da Beulas impressionaram os visitantes.

The Next, lançamento da Indcar: a capacidade vai de 29 a 41 lugares. 

No salão de passageiros do ônibus Mercedes, o teste do conforto.

Novas tecnologias na era Euro 6: maiores potências, baixas emissões.

No estande da MAN, curiosidade em torno das tecnologias SCR e EGR. 

além da Espanha, a Alemanha, Ar-

gentina, Bélgica, China, República da 

Coreia, Dinamarca, Espanha, Estados 

Unidos, Finlândia, França, Itália, Mace-

dônia, Polônia, Portugal, Reino Unido, 

Suécia e Taiwan.

Em alguns casos, veículos simila-

res aos que estavam sendo expostos 

no interior do Salão podiam ser testa-

dos pelos potenciais compradores no 

circuito ao ar livre existente ao lado 

dos pavilhões 7 e 9. Profissionais 

especializados foram colocados à 

disposição dos interessados no local, 

seja para demonstrar de maneira 

prática os produtos, seja para prestar 

mais informações e fornecer detalhes. 

A Feria Internacional del Autobús y 

del Autocar foi organizada pela IFEMA 

(tem representante no Brasil) e é rea-

lizada nos anos pares.
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ributaçãoT

Muitos perfilham a coexistência da expansão dos gastos públicos 

com a redução da carga tributária. É uma ideia generosa, porém 

ingênua. Reduzir a carga tributária significa deter-se no orçamento 

público e fazer escolhas de gastos. Trata-se de missão penosa, pois 

nenhuma despesa é órfã e nenhum governo é parcimonioso.

Os sistemas tributários são mode-

los dinâmicos, que demandam 

contínuos aperfeiçoamentos, os quais 

lhes permitam responder adequada-

mente às inevitáveis mudanças nas 

circunstâncias econômicas, sociais e 

políticas. Reforma tributária não é um 

evento, mas um processo permanente. 

Tampouco é uma ideia inequívoca, 

pois traduz percepções distintas dos 

problemas tributários e suas soluções. 

São as tensões políticas que de-

terminam a configuração dos sistemas 

tributários e não as concepções abstra-

tas, malgrado elas possam servir como 

ponto de partida para as discussões. 

Aqui, é de lembrar, cuida-se essencial-

mente do poder, o de extrair a renda 

da sociedade e o de reparti-la entre 

os entes públicos. E o poder integra o 

domínio da política.

Esse entendimento não autoriza, 

todavia, concluir que o debate tribu-

tário seja destituído de fundamento 

técnico. O que se pretende é assinalar 

a natureza intrinsecamente imperfeita 

dos sistemas tributários.

Essas duas lições conduzem a 

uma terceira. Refiro-me ao risco de 

constitucionalização abusiva do sistema 

tributário, mormente no que concerne à 

matéria técnica que não se inclui no âm-

bito dos princípios gerais da tributação e 

dos fundamentos do federalismo fiscal. 

Temos uma Constituição que, em 

consonância com seu caráter excessi-

vamente analítico, não se compadece 

com a necessidade de alinhamento do 

sistema tributário às novas realidades. 

Em consequência, torna-se difícil a 

superação dos muitos problemas que 

inevitavelmente vão se acumulando ao 

longo do tempo. 

Sempre que possível, as reformas 

devem caminhar pela via infraconstitu-

cional, fixar-se em questões estratégi-

cas e evitar pretensões abrangentes 

que maximizam as tensões políticas.

Como de hábito, no início do 

próximo mandato presidencial reinau-

gura-se o debate tributário, que pode 

desdobrar-se em três planos: tamanho 

da carga tributária, federalismo fiscal e 

qualidade do sistema tributário. 

As discussões sobre carga tribu-

tária encerram um erro recorrente. O 

que determina a carga tributária é o 

montante dos gastos públicos e não 

os tributos. Entre eles há um nexo de 

causalidade. Estaremos, então, falan-

do do tamanho do Estado.

Muitos perfilham a coexistência 

da expansão dos gastos públicos com 

a redução da carga tributária. É uma 

ideia generosa, porém ingênua. 

Reduzir a carga tributária significa 

deter-se no orçamento público e fazer 

escolhas de gastos. Trata-se de mis-

são penosa, pois nenhuma despesa é 

órfã e nenhum governo é parcimonioso.

O orçamento público, no Brasil, 

é matéria que só interessa a seus 

beneficiários diretos. O processo orça-

mentário degradou-se completamente, 

convertendo-se em mero conjunto de 

procedimentos formais, sem que esse 

fato tenha sido capaz de recrutar ini-

ciativas de reforma. 
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O que determina 
a carga tributária 
é o montante dos 
gastos públicos e 

não os tributos* Everardo Maciel

Professor e consultor tributário



O federalismo fiscal demanda uma 

revisão completa. Talvez seja o mo-

mento de cogitar-se de um código de 

federalismo fiscal, com autonomia em 

relação ao Código Tributário Nacional e 

fundado em previsão constitucional a 

ser instituída, que possibilite articular 

conceitos, definir critérios racionais 

para as transferências compulsórias 

e as voluntárias, prevenir litígios 

tributários, promover a cooperação 

intergovernamental e implementar a 

integração regional.

No âmbito da qualidade do sistema 

tributário, existe uma miríade de ques-

tões que remetem à competitividade 

econômica, aos direitos dos contribuin-

tes, à justiça fiscal, à simplificação e 

à desburocratização.

A apresentação de propostas 

ultrapassa a dimensão estritamente 

técnica, porque requer a formulação de 

uma estratégia de negociações que en-

volvem parlamentares, governadores, 

prefeitos, corporações de servidores 

fiscais e entidades representativas 

dos contribuintes. 

Não é uma tarefa fácil, sobretudo 

agora quando o País emerge profunda-

mente dividido da campanha eleitoral, 

com fortes repercussões sobre os 

requisitos de confiança e reciprocidade 

na sociedade brasileira.

Em sua França, tantas vezes con-

flagrada, proclamava De Gaulle: “Eu 

não quero opor, nem que seja para 

triunfar, eu quero reunir”.

A ninguém é dado desconhecer 

que estamos vivendo uma grande crise 

econômica. Mais que isso, há uma 

formidável crise de valores.

Nesses momentos, cumpre ao es-

tadista reconhecer a crise, compreen-

dê-la com serenidade e discernimento 

e tratá-la com eficiência e determina-

ção, sem lugar para voluntarismos 

inconsequentes e ideias patrocinadas 

por uma ignorância que não se presu-

me como tal.

Não iremos superar nossas dificul-

dades econômicas com manipulações 

de preços administrados, manobras de 

“contabilidade criativa” e intervencio-

nismo despropositado na economia. 

As manipulações e manobras são 

patéticas. Já o intervencionismo só é 

festejado por seus eventuais beneficiá-

rios, na melhor tradição patrimonialista.

É certo que as transferências de 

renda têm sido um poderoso instru-

mento para mitigar a chaga das desi-

gualdades sociais no País. Se, todavia, 

não resultarem em promoção social 

efetiva, que torne os beneficiários inde-

pendentes delas, terá sido um fracas-

so. Será uma fraude, que tão somente 

reproduz velhas e deploráveis práticas 

da população reside nas cidades. A 

despeito disso, continuamos com a 

agenda caduca da reforma agrária, 

imaginada para deter um “êxodo rural” 

que já ocorreu.

Acumulam-se problemas de mo-

bilidade urbana, saneamento básico 

e ambiental, educação e saúde, sem 

que exista uma estrutura federativa 

sequer capaz de lidar com esses pro-

blemas. A violência alcançou patama-

res inimagináveis, sendo alimentada 

pela ineficiência do aparato policial e 

pela tragédia do sistema prisional. A 

juventude está sendo massacrada pelo 

consumismo, hedonismo e drogas. A 

combinação desses problemas produz 

um difuso e permanente quadro de 

mal-estar social nas cidades.

A virtude na vida pública é uma 

construção árdua. Representa a espi-

nha dorsal de uma Nação. Ao homem 

público não basta ser honesto e, como 

a mulher de César, parecer honesto. 

O homem público, cada vez mais raro, 

tem que ser também exemplar. 

Resta saber aonde se quer chegar. 

Reduzir o custo das campanhas? Me-

lhorar a qualidade da representação 

popular? Coibir a corrupção eleitoral?

Só existe uma forma de reduzir o 

custo das campanhas: contingenciar 

os gastos. Caso contrário, qualquer 

que seja a forma de financiamento, 

o custo será elevado, independente-

mente da legalidade ou não do finan-

ciamento.

A corrupção eleitoral somente po-

derá ser enfrentada se houver, ao me-

nos, um disciplinamento das emendas 

parlamentares ao orçamento público e 

a vedação às indicações políticas para 

o exercício dos cargos públicos.

*Excerto do discurso de posse do 
autor na Academia Internacional de 
Direito e Economia.

Não há saída econômica 
para o Brasil que dispense 
aumento da produtividade, 

maior flexibilidade nas 
relações trabalhistas, 
redução da burocracia 
e, sobretudo, controle 
implacável da inflação.

de aliciamento político, já descritas em 

“Coronelismo, Enxada e Voto”, notável 

obra de Victor Nunes Leal, editada em 

1949. Poderemos estar construindo 

um novo coronelismo. 

Precisamos mais do que isso. Não 

há saída econômica para o Brasil que 

dispense aumento da produtividade, 

maior flexibilidade nas relações traba-

lhistas, redução da burocracia e, sobre-

tudo, controle implacável da inflação.

Ainda não se compreendeu que, 

em cinquenta anos, o País deixou de 

ser majoritariamente rural. Hoje, 85% 
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Novos ônibus e nova gestão 
     nos 80 anos da Garcia
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Na comemoração dos 80 anos, a compra de mais um lote de ônibus novos 

reduz ainda mais a idade média da frota da empresa. Ao mesmo tempo, está em 

andamento um profundo processo de reestruturação com o objetivo de elevar 

o padrão de serviços a um novo patamar.
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mpresaE

Reconhecida por sua solidez, a 

tradicional Viação Garcia, de Lon-

drina-PR, está completando 80 anos 

de atividades neste mês de dezembro. 

As comemorações coincidem com um 

profundo processo de reestruturação, 

já em andamento, com o qual a empre-

sa pretende acrescentar à sua tradição 

de oito décadas uma nova e moderna 

filosofia de gestão e atendimento. 

 A Garcia foi fundada no longínquo 

ano de 1934, sob o nome de Com-

panhia Rodoviária Heim & Garcia, e 

começou a transportar gente na mes-

ma época da fundação de Londrina. 

Mathias Heim era imigrante alemão; 

Celso Garcia Cid, também imigrante, 

era da Galícia. Mais tarde, um outro 

Garcia – José Garcia Villar – assumiu 

a participação na sociedade em subs-

tituição a Heim. Não havia estradas e 

os ônibus, então chamados de jardinei-

ras, eram construídos sobre chassis 

de pequenos caminhões.   

 Agora, com a chegada de novos 

controladores, a trajetória da compa-

nhia passa a ser contada por Estefano 

Boiko Junior (vice-presidente) e Ca-

roline Boiko (diretora de marketing), 

juntamente com José Boiko (diretor 

presidente). 

Nos próximos dias a empresa es-

tará colocando em operação 47 novos 

veículos Mercedes-Benz/Marcopolo, já 

com nova identidade visual. O layout 

é do escritório Missemota Arq Design, 

do arquiteto Luiz Antonio Missemota, 

de São Paulo, especializado em cria-

ção de pintura de frota no setor de 

transporte de passageiros. Em 2004, 

o trabalho dele rendeu reconhecimento 

nacional à Brasil Sul pelo visual então 

criado para os veículos da empresa.

 Os novos carros têm cores vivas 

e metálicas nos tons azul, lilás e dou-

rado. O novo visual será estendido 

gradativamente ao restante da frota.

INOVAÇÃO

A entrega dos novos veículos se 

soma ao processo de implementação 

da nova gestão, baseada em treina-

mento de pessoal, pesquisas cons-

tantes de opinião pública e adoção de 

processos internos que se refletem na 

melhoria do atendimento ao cliente. O 

objetivo é encantar o consumidor final, 

fidelizando-o e estreitando sua relação 
com a empresa. 

Desde fevereiro os clientes da Gar-

cia passaram a contar com um pacote 

que inclui melhorias no atendimento, 

conforto nos trajetos e infraestrutura 

no destino final. Uma Sala VIP foi 

disponibilizada para todos os clientes 

que desembarcam em São Paulo. No 

local é possível contar com espaço 

para descanso, sanitários, chuveiros, 

internet wi-fi e guarda-bagagens. A 

sala fica na Avenida Marquês de São 

Vicente, nas proximidades do Terminal 

Barra Funda. O serviço é oferecido sem 

a cobrança de qualquer taxa adicional 

e busca oferecer atendimento perso-

nalizado com qualidade, tecnologia e 

segurança. 

A empresa oferece gratuitamente 

o serviço de internet wi-fi nas via-

gens. No ano passado foi criado nos 

ônibus o “Espaço Mulher”, que são 

poltronas reservadas exclusivamente 

para o público feminino, garantindo 

a elas segurança e privacidade. A 

estratégia foi adotada a partir do re-

sultado de pesquisas de opinião que 

demonstraram a importância dada 

pelas passageiras à privacidade na 

hora da viagem. Iniciativas simples e 

inovadoras como essas demonstram 

que a empresa sempre esteve atenta 

aos quesitos atendimento e valor 

agregado considerando a ótica do 

passageiro. 

Outro importante diferencial é o 

treinamento dos recursos humanos. 

Motoristas, agentes de viagem, cola-

boradores da matriz e das filiais vêm 

passando por cursos direcionados às 

áreas de atendimento, com foco em 

atualização e motivação. Os inves-

timentos estão sempre voltados às 

pessoas que compõem a empresa, 

sem perder a visão final, que é o 

passageiro.

No pátio da garagem da Viação Garcia, em Londrina, o presidente da empresa, José Boiko, e 

o vice-presidente, Estefano Boiko Júnior.
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A partir de agora os ônibus da frota da Viação Garcia passam a ostentar nova pintura, em cores vivas e com visual mais clean.
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Parcerias e projetos sociais voltados às crianças
Na área de abrangência dos seus 

serviços, a Viação Garcia mantém 

várias parcerias e projetos sociais vol-

tados às crianças. Estes são alguns: 

Crianças no estádio: Um sonho de 

Criança: parceria com Secretaria Muni-

cipal de Educação de Londrina, garante 

transporte periódico para 150 crianças 

assistirem às partidas do Londrina 

Esporte Clube. São beneficiados es-

tudantes da rede municipal de ensino. 

Museu Histórico: pedagogia em-

preendedora: também em parceria 

com a Rede Municipal de Educação, 

alunos são convidados a conhecerem 

o Museu Histórico da Viação Garcia. 

As visitas, que incluem passeio de 

ônibus e lanche, ocorrem todas as 

terças e quartas.

Ônibus Biblioteca Móvel Ambiental: 

Ônibus caracterizado e devidamente 

equipado oferece livros, jornais e 

revistas com a temática ambiental, 

destacando a preservação da natureza 

e a sustentabilidade. O ônibus vai até 

as escolas oferecendo material para 

estudo e leitura.

Ônibus Sorriso: tratamento odon-

tológico: Ônibus adaptado oferece 

atendimento odontológico gratuito 

principalmente aos idosos. É possível 

fazer obturação, extração e prótese. O 

ônibus se desloca aos bairros carentes 

de Londrina e, às sextas-feiras, atende 

os colaboradores da empresa.

Festival Kinoarte de Cinema de 

Londrina: cerca de 1.500 alunos da 

rede municipal de Londrina foram 

transportados até os cinemas dentro 

da programação do “Festival Kinoarte 

de Londrina”, realizado em setembro. 

O projeto ofereceu a Sétima Arte a 

quem nunca tinha entrado em uma 

sala de projeção.

Projeto Bom Aluno: consciente 

de que um mundo melhor se faz com 

educação de qualidade para crianças 

e jovens, a empresa é parceira do 

Projeto Bom Aluno. O projeto adota 

alunos talentosos, de escolas muni-

cipais ou estaduais, e oferece reforço 

escolar durante o ensino médio para 

capacitá-los a entrar na faculdade. 

Quando consegue vaga na universi-

dade, o aluno segue contando com o 

apoio da companhia para ter condições 

de cursar a faculdade desejada, até 

a pós-graduação. Entre as ações de 

apoio estão a compra de livros e do 

vale transporte até a faculdade, aulas 

de reforço particulares, de idiomas e 

ajuda de profissionais como psicólo-

gos, dentistas e fonoaudiólogos.
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Ouro e Prata, o pioneirismo 
     começou há 75 anos
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No dia em que estourou a Segunda Guerra Mundial, em 1º de 

setembro de 1939, os irmãos Willy e Raimundo Fleck, em uma 

conversa na praça central da pequena Crissiumal, no noroeste 

gaúcho, em vez da guerra, falaram da paz e de como prestar 

serviços à população transportando pessoas e cargas na região.
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Jardineiras com motor avançado ajudaram na operação das linhas mais longas.

Carros com motor embutido na carroçaria, um grande avanço em conforto e potência.
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Donos de dois caminhões de carga 

ano 1937 e de um “caminhão 

de passageiros”, veículo misto que 

também levava cargas, os irmãos pen-

savam em como racionalizar o trabalho 

juntando os meios que possuíam. 

Fundar uma empresa foi a decisão. Ali 

nascia a empresa de transportes que 

hoje se chama Ouro e Prata.

A coragem de empreender e a 

disposição para trabalhar mostrou em 

seguida o acerto da decisão adotada. 

Um ano depois, a Empresa Crissiumal 

apresentava orgulhosamente à região 

seu primeiro ônibus fechado, possibi-

litando o transporte confortável dos 

passageiros e a aquisição de mais um 

caminhão para atender a demanda de 

transporte de mercadorias e de fumo.

A realidade era dura. Estradas que 

se tornavam intransitáveis em dias 

de chuva, pedras transportadas nos 

próprios caminhões para tapar buracos 

e atoladores, um caminhão para puxar 

o outro. Com a crise de abastecimento 



A cordialidade é um dos detalhes do tratamento que a empresa dispensa aos passageiros.

A bordo dos ônibus da Ouro e Prata, as viagens são sempre tranquilas e seguras. 

Fo
to

s:
 R

en
é 

C
ab

ra
le

s/
D

iv
ul

ga
çã

o

45REVISTA ABRATI, DEZEMBRO 2014

gerada pela guerra, faltou combustível 

e, sem gasolina, mais um desafio teve 

de ser vencido com criatividade, com 

a adaptação dos veículos para o uso 

do gasogênio.

Em 1944, os irmãos instalaram em 

Três Passos uma oficina que em se-

guida passaria a vender peças e com-

bustíveis. A Crissiumal adotou o nome 

de “Pioneira”, que seria substituído 

em 1948 por “Viação Ouro e Prata”. 

Utilizando veículos da marca Ford, logo 

os Fleck passaram a revendedores da 

marca. Era o começo da diversificação 

e inovação, características que acom-

panham a empresa até os dias de hoje.

A Ouro e Prata estabeleceu linhas 

de ônibus interligando quase todas 

as cidades do Alto Uruguai e também 

com Santo Ângelo e Santa Rosa. Em 

expansão contínua, passou a atender 

outras regiões, com a aquisição da 

empresa Rainha da Fronteira, que fazia 

a linha Santana do Livramento–Porto 

Alegre. Nos anos seguintes, passou 

a fazer o transporte entre a Capital 

e cidades como Ijuí, Santa Rosa, 

Frederico Westphalen. A autorização 

para sua primeira linha interestadual, 

ligando Porto Alegre a Canarana, no 

Mato Grosso, viria em 1990.

Um dos modernos rodoviários G7 da frota atual: renovação permanente. 
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EM SEIS ESTADOS

A razão social da companhia foi 

posteriormente mudada para Fleck 

S.A., Indústria, Comércio e Importação. 

Com a criação da Fleck Motoviaturas 

S.A., instalada em Porto Alegre, a 

Viação Ouro e Prata decidiu transferir 

sua sede, garagem e oficinas para a 

capital gaúcha. 

Dos mais de 1.000 colaboradores 

que hoje integram o quadro de pesso-

al, 320 são motoristas. As operações 

abrangem seis estados e são transpor-

tados 2,4 milhões de passageiros por 

ano. Nesse mesmo período de tempo, 

a frota de 200 ônibus roda mais de 34 

milhões de quilômetros. 

Mantendo a convicção de que 

segurança e conforto são as bases 

para a qualidade de seus serviços e 

a satisfação dos passageiros, a Ouro 

e Prata dispõe de salas VIP e serviço 

de atendimento ao cliente. Treina 

permanentemente seus motoristas, 

cobradores, fiscais e gestores, e ofere-

ce prêmios por desempenho, além de 

adotar cuidados com a alimentação e a 

vida saudável de seus colaboradores.

Os prêmios, regionais e nacionais, 

colecionados ao longo dos anos, 

refletem a atuação da Viação Ouro e 

Prata no transporte, em inovação, nas 

atividades sociais e no contínuo desen-

volvimento da empresa. Em sua sede, 

em Porto Alegre, são exibidos com 

justo orgulho troféus e certificados 

como os seguintes: Marcas de Quem 

Decide, Prêmio ANTP – ABRATI, Campe-

ãs da Inovação, 100+ inovadoras em 

TI, As Melhores do Middle Market, 500 

Maiores do Sul, Maiores & Melhores 

do Transporte, Campeãs da Inovação, 

Top Ser Humano, Maiores & Melhores 

do Transporte e Logística, Fornecedor 

Consciente, Destaque Revelação–Prê-

mio Porto Alegre Turismo e Empresa 

Amiga do Livro, entre outros.

A companhia opera uma das frotas mais novas e modernas do Sul do país.

A frota da Ouro e Prata já chega a 200 ônibus com baixíssima idade média.

A companhia mantém permanentemente vários programas de treinamento do pessoal. 





xposiçãoE

Aqui, o passado dá 
 lições ao presente 

Nos dias 8 e 9 de novembro foi realizada em 

São Paulo, no Memorial da América Latina, a 

exposição de veículos antigos Viver, Ver e Rever. 

Os visitantes puderam conhecer ou rever 55 

ônibus e caminhões que rodaram no Brasil em 

décadas passadas e avaliar o grau de evolução 

dos veículos de transporte de passageiros e de 

cargas . Da comparação, lições valiosas podem 

ser extraídas para os dias de hoje.

O Trinox/Scania, que rodou na frota da 

Viação Garcia, empresa que sempre esteve 

aberta às inovações em chassis e carroçarias. 
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Segundo balanço feito pelo Primeiro 

Clube do Ônibus Antigo Brasileiro, 

que promoveu o evento, nos dois dias 

cerca de 8.000 pessoas estiveram 

no Memorial da América Latina, no 

bairro da Barra Funda, em São Paulo, 

visitando a exposição. Dentre os 33 

ônibus apresentados, os que mais 

atraíram a atenção do público foram o 

rodoviá rio Trinox, restaurado e preser-

vado há décadas pela Viação Garcia, 

de Londrina, e o urbano Papa-Fila, que 

pode ser considerado o precursor dos 

atuais articulados ou biarticulados. Foi 

construído pela Companhia Municipal 
Dois antigos zelosamente mantidos pela Turismo Santa Rita: o monobloco Mercedes-Benz 

O 321, de 1958, e o GM PD 4104, Morubixaba, parte indissociável da história do ônibus.

O Papa-Fila, que sempre causa admiração, circulou nas ruas da cidade de São Paulo na década de 1950 e foi um precursor do articulado.

Dois antigos que pertenceram a dois dos mais fortes concorrentes 

do transporte de passageiros: Expresso Brasileiro e Viação Cometa. 

O famoso GM Coach norte-americano. Aqui apelidado de 

Morubixaba, exerceu enorme influência no design brasileiro.
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de Transportes Coletivos (CMTC), da 

Prefeitura paulistana, na década de 

1950. Operou por um período relativa-

mente curto e foi aposentado. 

Na avaliação dos organizadores, a 

mostra – que vem sendo realizada anu-

almente desde 2004 – tem sido pres-

tigiada não só pelos empresários de 

ônibus e caminhões que enviam suas 

raridades, mas por outros que atuam 

no ramo de transporte de passageiros 

e que comparecem movidos pelo seu 

apego aos veículos antigos. O evento 

tem o patrocínio da Mercedes-Benz do 

Brasil e faz parte do calendário turísti-

co do Estado de São Paulo. 

Antônio Kaio Castro, presidente 

do Primeiro Clube do Ônibus Antigo 

Brasileiro, explica que o objetivo da 

exposição é estimular a cultura da 

preservação da memória do transporte 

de passageiros por ônibus e de cargas 

por caminhão, mostrando a evolução 

da atividade no país. 
Conforme informação do presiden-

te do clube, a edição do próximo ano 

já está confirmada e ocorrerá nos dias 

14 e 15 de novembro, no mesmo local 

em que se realizou este ano.

A Viação Cometa rodou na Via Dutra com o Morubixaba, também conhecido como GM Coach.

Mais recentemente, a Viver, Ver e Rever passou a expor também miniaturas e réplicas 

artesanais de veículos automotores.

Os organizadores da mostra têm uma nova preocupação: o crescimento de ano para ano poderá demandar espaços mais amplos que o atual.
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O ônibus chega a praticamente todas as localidades brasileiras. 
Das grandes metrópoles às pequenas concentrações urbanas, das cidades 
médias aos mais humildes lugarejos. Pelo sistema de transporte rodoviário de 
passageiros viaja-se de uma ponta a outra do nosso território pagando tarifas 
módicas e sempre encontrando horários adequados a todas as necessidades. 

O mapa mostra bem   o que é estar 
presente em todos os lugares do país.

ABRATI   Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros
www.abrati.org.br



etransRioF

Avanços nos chassis e em 
  algumas reestilizações
A FetransRio mostrou que os fabricantes estão aprimorando cada vez mais seus produtos e serviços 

para possibilitar que o padrão do transporte por ônibus continue sendo melhorado. 

Em ano marcado pela Copa do 

Mundo e pela disputa presidencial 

acirrada, os investimentos em trans-

porte de passageiros permaneceram 

na agenda das principais cidades do 

país. Há dois cenários. Em um deles 

já é possível perceber uma ligeira 

modernização na matriz de desloca-

mentos nos grandes centros urbanos; 

no outro, há a expectativa de que os 

efeitos da nova regulamentação da 

Agência Nacional dos Transportes 

Terrestres para o transporte rodoviário, 

efetivamente venham assegurar maior 

segurança jurídica para os operadores. 

Sintonizados com essa expectativa, 

as principais montadoras e encarro-

çadoras aproveitaram a realização da 

décima edição da FetransRio, nos dias 

5,6 e 7 de novembro, no Riocentro, 

Rio de Janeiro, para apresentar suas 

De presença recente no mercado brasileiro de ônibus, 

a Iveco mostrou chassis com e sem encarroçamento.

Jo
rg

e 
do

s 
Sa

nt
os

/F
et

ra
ns

po
r

52 REVISTA ABRATI, DEZEMBRO 2014



novidades e destacar aprimoramentos 

em seus produtos. A FetransRio é, 

hoje, o mais importante acontecimento 

relacionado ao mundo do ônibus e do 

transporte de pessoas no Brasil e foi 

realizada simultaneamente à 16ª edi-

ção do Congresso sobre Transportes 

de Passageiros (Etransport). Ambos os 

eventos são promovidos a cada dois 

anos pela Federação das Empresas 

de Transportes de Passageiros do Rio 

de Janeiro.

A FetransRio foi realizada apesar 

do quadro de oscilações que afeta o 

mercado de ônibus. Talvez em virtude 

dessas oscilações, duas encarroça-

doras, Mascarello e Agrale, estiveram 

ausentes. Não foi o melhor dos anos 

para o mercado de ônibus, que deve 

fechar 2014 com redução das vendas 

na comparação com 2013. Segundo 

a Anfavea, de janeiro a outubro foram 

produzidos no Brasil 30.490 chassis, 

número que, no mesmo período do 

ano passado, ultrapassava 35.000 

unidades. 

Apesar do ano mais magro, os 

fabricantes estão animados quanto 

às perspectivas para 2015. Contam, 

inclusive, com a boa impressão que 

os produtos mostrados na FetransRio 

devem ter causado aos empresários do 

setor que compareceram ao Riocentro.

Veja a seguir o que as principais 

fabricantes apresentaram no Rio de 

Janeiro.

IRIZAR
Completando 125 anos de existên-

cia, a empresa, com uma fábrica em 

Botucatu, apostou no aprimoramento 

do modelo i6, apresentado na Fetrans-

Rio 2012. O I6 plus se apresenta como 

opção de carroçaria ideal para atender 

necessidades do transporte rodoviário, 

fretamento e turismo que precisa de 

maior capacidade no bagageiro, com 

menor custo de investimento inicial, 

operacional e de manutenção, quando 

comparado às carroçarias similares. 

De acordo com a encarroçadora, o 

modelo i6 plus tende a proporcionar 

redução no consumo de combustível 

e pneus, além de garantir posição 

privilegiada e segura para o motorista. 

O Irizar i6 Plus foi desenvolvido para 

utilização em chassis do tipo 6x2.

CAIO
Expôs mais uma reestilização 

do conhecido Apache Vip. Também 

mostrou a carroçaria Solar, aplicada 

no transporte rodoviário e fretamento, 

além do Foz 2400 executivo. A princi-

pal mudança no Apache é o design com 

nova geometria do conjunto óptico. As 

lanternas traseiras são intercambiá-

veis e podem ser instaladas em ambos 

os lados, o que facilita a reposição.

O modelo Solar apresenta nova 

grade frontal com maior entrada de 

ar, melhorando a refrigeração do 

motor. As linhas gerais e a junção de 

acabamentos das laterais dão limpeza 

visual e harmonia à carroçaria. O Foz 

2400 executivo tem frente envolvente 

e linhas gerais arredondadas.

A Mercedes-Benz e a Volvo apostaram na variedade: chassis para todas as aplicações.

O i6 e o IPlus foram os dois produtos mais admirados no estande da Irizar.
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MARCOPOLO 
Trouxe três modelos. Destaque 

para o Paradiso 1800 de piso duplo. 

Além deste, também o Viale BRS Low 

Entry e o Novo Torino, ambos desen-

volvidos para uso em ambiente urbano. 

O Paradiso é voltado para o trans-

porte rodoviário, sendo um dos mais 

sofisticados da marca e do mercado 

nacional. Com conforto e comodidades 

comparáveis às da primeira classe dos 

voos internacionais, busca proporcio-

nar viagens agradáveis e prazerosas.

O Paradiso 1800 DD tem capa-

cidade para 44 passageiros no piso 

superior, em poltronas semileito, e 

12 no piso inferior. Dispõe de espaço 

para motorista auxiliar, minibar com 

geladeira e cafeteira, sistemas de 

áudio e vídeo com cinco monitores, ar 

condicionado e sanitário.

NEOBUS
Apresentou algumas versões do 

seu N10, desde o modelo mais sofisti-

cado para o transporte rodoviário à car-

roçaria voltada para o mercado urbano 

de maior requinte. De acordo com o 

diretor comercial da empresa, Ronaldo 

Fontolan, essa é a grande aposta da 

empresa para 2015, considerando 

que as vendas do N10 para transporte 

rodoviário foram positivas neste ano. 

“O N10 é um dos maiores sucessos da 

nossa indústria. Durante alguns anos o 

mercado se ressentiu da ausência da 

Busscar. Com o N10, os clientes estão 

comprando e renovando mais, e isso 

já nos possibilitou conquistar 6% do 

mercado rodoviário absoluto, ou seja, 

de veículos com motores traseiros”, 

disse o executivo. Ele acredita na re-

tomada do mercado no próximo ano e 

espera um crescimento de até 5% nas 

vendas em relação a 2014. 

COMIL 
Lançou a reestilização do Cam-

pione 3.25, opção recomendada pela 

marca para o segmento de fretamento 

e para uso em linhas rodoviárias inter-

municipais e interurbanas. Também 

expôs o rodoviário Campione Double 

Decker e o urbano Svelto. Entre os 

atrativos desses modelos está o 

menor consumo de combustível pro-

porcionado pela curva frontal mais 

acentuada e pelo menor peso da estru-

tura. Em relação ao Campione Double 

Decker, está disponível para chassis 

6x2 e 8x2, podendo contar com várias 

configurações e itens como sofás, 

mesa de jogos, bar e equipamentos 

de entretenimento. O Svelto atende o 

transporte urbano e propõe-se oferecer 

melhor custo benefício no segmento 

com alto desempenho.

De olho num segmento em contínuo crescimento, a Marcopolo valorizou o 1800 DD.

Com o New Road 360, a Neobus continua muito bem nos mercados mais exigentes. 
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A feira registrou a boa expectativa de empresários, montadoras e encarroçadoras em relação 

ao futuro dos programas de mobilidade.

Mais ousadas, as montadoras 
apresentaram suas inovações

MAN
Mostrou o modelo 9.160 OD com 

piso baixo, micro-ônibus que deve ser 

o trunfo da montadora nas próximas 

licitações do programa Caminho da 

Escola para áreas urbanas. De acordo 

com a MAN, o chassi prima pela aces-

sibilidade. Outra novidade é o 17.230 

com suspensão pneumática total. Os 

ônibus de 17 toneladas representam 

a maior parte das vendas no mercado 

brasileiro, e a companhia não ficaria 

fora da briga nesse segmento, que vem 

apresentando inovações desde 2013. 

A MAN também aposta no mercado de 

fretamento. Para isso lança o Volksbus 

15.230 com motor traseiro, idealizado 

para percursos de curtas e médias 

distâncias. Pela sua flexibilidade, per-

mite a utilização também em linhas 

alimentadoras.O diretor de Marketing, 

Vendas e Pós-Venda, Ricardo Alouche, 

acredita que, com o portfólio de produ-

tos reforçado, a MAN aumentará sua 

participação no mercado, hoje de 28%. 

“Desejamos atingir 32% em 2015 e 

chegar a 35% em 2016”, afirma. .  

SCANIA
Seus destaques foram os chassis 

K 310 6x2*4 (15 metros), K 400 6x2 

e K 310 4x2. O diretor de Vendas de 

Ônibus Urbanos da Scania nas Amé-

ricas, Silvio Munhoz, anunciou testes 

operacionais com um ônibus movido a 

biogás, inicialmente em Foz do Iguaçu, 

dentro da usina Itaipu Binacional. 

Em relação ao mercado de rodovi-

ários, o executivo vislumbra um futuro 

promissor a partir da regulamentação 

do regime de autorizações da ANTT. “A 

expectativa é que nos próximos anos 

o segmento de chassis rodoviários 

tenha aumento anual entre 2.500 a 

3.000 unidades”.

Em matéria de inovação, as mon-

tadoras não foram tão tímidas quanto 

as encarroçadoras e apresentaram os 

modelos que deverão dominar o merca-

do a partir do próximo ano. Entretanto, 

a palavra de ordem, mesmo entre 

as principais fabricantes de chassis, 

ainda é cautela: aguarda-se uma conti-

nuidade nos investimentos destinados 

à reformulação do transporte urbano, 

além da regulamentação das novas 

regras para o serviço de transporte 

rodoviário.

Na feira havia desde chassis para 

micro-ônibus com piso baixo até os 

chassis mais potentes para rodoviá-

rios, como os modelos Mercedes-Benz 

desenvolvidos para uso nas estradas. 

Seguem-se as principais novidades 

das montadoras na FetransRio 2014.
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MERCEDES-BENZ 
Expôs sete chassis de ônibus: o 

novo OF 1724 com câmbio automa-

tizado; os modelos OF 1721 L e OH 

1621 L com suspensão pneumática, 

o micro-ônibus LO 916; o superarti-

culado O 500 MDA de piso alto na 

versão BRT e os chassis rodoviários 

O 500 RSD 6x2 e O 500 RSDD 8x2, 

disponíveis para carroçarias do tipo 

Double Decker e Low Driver. Anunciou 

a realização de testes com três ônibus 

urbanos equipados com tecnologia 

flex, a diesel e GNV.

Além da tradicional configuração 

com suspensão metálica, os chassis 

OF 1721 e OF 1724 passam a ser 

oferecidos também com suspensão 

pneumática – assim como o modelo 

OH 1621 L –, elevando o nível de 

conforto a bordo. 

Já os chassis O 500 RSD 6x2 e O 

500 RSDD 8x2 chegam ao mercado 

com segundo eixo direcional de série 

e com motores mais potentes. Desta 

forma, contam com mais força e de-

sempenho nas estradas, sendo reco-

mendados para operações regulares 

de longas distâncias e para serviços 

diferenciados no turismo de luxo.

IVECO BUS
A mais nova no segmento ônibus 

apresentou o chassi para aplicações 

urbanas e de fretamento 170 S28U, 

projetado no centro de desenvolvi-

mento de produto da empresa, em 

Sete Lagoas-MG. Sua principal carac-

terística é o baixo custo operacional. 

O produto foi concebido para oferecer 

aos clientes robustez, confiabilidade, 

e economia de combustível.

No estande havia também versões 

do conhecido micro-ônibus CityClass, 

que atende a faixa de 7 a 8 toneladas, 

destaque no programa governamental 

Caminho da Escola, com mais de 

7.000 unidades comercializadas.

VOLVO
 Apostou na interatividade e ofere-

ceu aos interessados a oportunidade 

de dirigir um ônibus híbrido (na verda-

de, um simulador de direção). Quem 

usou percebeu as diferenças entre 

dirigir um ônibus diesel e um híbrido. O 

equipamento ainda mostrava a perfor-

A Mercedes-Benz apresentou muitas novidades em seu estande, o maior da feira. 
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A Comil expôs três modelos, um deles o Svelto, agora produzido em Lorena-SP.

mance do condutor. Um visor no painel 

apontava quanto da frenagem havia 

sido aproveitado para recarregar a ba-

teria. O simulador de direção do ônibus 

híbrido foi desenvolvido pela Volvo para 

treinamento de motoristas no Brasil e 

em outros países da América Latina. 

A empresa aposta na adoção dessa 

tecnologia em 2015. Ela também 

prospectou serviços de telemática 

associada à mobilidade, além de ter 

mostrado o chassi biarticulado B340M 

para uso em corredores do tipo BRT. 
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Seguro Facultativo Complementar de Viagem. Seguro garantido por Zurich Seguros.
Existem restrições no seguro, confira as Condições Gerais antes de aderir. Processo SUSEP: 15414.004128/98-16. O 
registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

Agende uma visita: contato@br.zurich.com

CONTE COM A  
SOLIDEZ DE UMA DAS 

MAIORES SEGURADORAS 
DO MUNDO E LÍDER DO 
SEGMENTO DE SEGUROS 

MASSIFICADOS  
NO BRASIL.

O melhor caminho é o seguro!
Sem nenhum custo ou investimento de implantação, o Seguro Viagem Zurich  

é para você, empresário rodoviário, uma receita adicional ao seu negócio,  
além de proporcionar ao passageiro uma viagem mais tranquila.

Rentabilidade para seus negócios  
e agilidade para suas vendas 

Processo 100% Eletrônico 
- Da venda a gestão
- Apuração de resultados precisa e sem interferência humana
- Plataforma on-line para acompanhamento das vendas onde você estiver

Implantação Simples e Imediata
- Sem custos de desenvolvimento ou de implantação
- Treinamento rápido e descomplicado
- Equipamento fornecido sem custo

Solução Integrada
- Venda do seguro no mesmo sistema de emissão de passagens
- Certificado de seguro emitido em conjunto com a passagem

Modelo  
inovador  
de venda 
eletrônica  
de seguros 

Sem nenhuum custo ou investimentoo ddee iimmplantação, o Seguro Viaggem Zurich
é para voocê, empresário rodoviário, uma receita adicional ao seu negócio,

alémm de proporcionar ao passageiro uma viagem mais tranqquila.



piniãoO

O Código de Trânsito Brasileiro, de 

1997, que entrou em vigor em 

1998, fez surgir a Resolução Con-

tran nº 12/98, que estabeleceu os 

limites legais de pesos e dimensões 

para veículos que transitem por vias 

terrestres. A Resolução manteve para 

os ônibus os mesmos parâmetros 

que já vigiam desde os anos oitenta, 

mesmo com avanços tecnológicos 

que impuseram maior dimensão aos 

veículos e também maior volume de 

peso decorrente de normas editadas 

por variados organismos reguladores, 

nacionais e internacionais, culminando 

com acréscimo de 2.800 kg à tara dos 

mesmos e, por via reflexa, na redução 

proporcional da capacidade de trans-

porte, sem que houvesse ampliação 

nominal do número de passageiros. 

Em 2006, em nova revisão dos 

parâmetros gerais de pesos e di- quando o Contran editou a Resolução 

502, criando tratamento específico 

para ônibus, onde os limites foram 

melhor ajustados à realidade. O fato 

trará adequado tratamento para o futu-

ro, mas para cerca de 50.000 ônibus 

devidamente licenciados ainda haverá 

discussões no Judiciário, porque mes-

mo sem os acréscimos trazidos pelas 

mais recentes imposições regulamen-

tares, eles já apresentavam excesso 

de peso, que só depois de mais de 

30 anos o Poder Público reconheceu. 

Constata-se que houve avanços 

importantes, mas a solução final ainda 

está sendo buscada junto ao Judiciá-

rio, por ser medida de inteira justiça 

para com o setor empresarial do 

transporte rodoviário de passageiros.

mensões, mais uma vez os ônibus 

permaneceram inalterados, ou seja, 

conservando uma capacidade de 6 

toneladas de peso no eixo dianteiro e 

de 10 toneladas de peso no eixo tra-

seiro, admitidas tolerâncias técnicas 

no processo de pesagem, sem contudo 

resolver a questão. 

Ao longo de todo esse tempo, 

que supera os 30 anos, os ônibus 

regularmente fabricados e licenciados, 

quando em operação, são sistematica-

mente autuados por excesso de peso, 

ora nos eixos, ora no peso bruto total. 

Verdadeira batalha judicial foi travada 

desde os anos noventa e os tribunais 

decidiram em vários processos pelo 

entendimento de que: ”...ônibus de 

empresas de transporte coletivo ro-

doviário conduzem passageiros exclu-

sivamente sentados e são fabricados 

em conformidade com normas regula-

mentares do poder público e aprovados 

previamente pelos Detrans e as empre-

sas não podem ser responsabilizadas 

pelo excesso de peso decorrente da 

aprovação governamental...” 

Em 2012, após inúmeros esforços, 

com o apoio da indústria nacional, o 

Governo instituiu Grupo de Trabalho 

Interministerial para rever os limites, 

pressionado também pelas novas exi-

gências da implantação dos padrões 

do Proconve 7, que adicionaram novos 

equipamentos para tratamento das 

emissões de gases e mais peso aos 

veículos. A solução acabou emergindo 

somente em 2014, mesmo assim 

alcançando somente os ônibus pro-

duzidos a partir de janeiro de 2012, 

Limite legal de peso
      e Resolução 502

Constata-se que 
houve avanços 

importantes, mas 
a solução final 

ainda está sendo 
buscada junto ao 
Judiciário, por ser 
medida de inteira 
justiça para com o 

setor empresarial do 
transporte rodoviário 

de passageiros.
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